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Age An inquiry into:  

Who We Are 

            من نحن

 

An inquiry into:  

 Where We Are in 

Place and Time 

أين نحن في الزمان 

       والمكان

An inquiry into:  

How We Express 

Ourselves 

  كيف نعبر عن أنفسنا

 

An inquiry into: 

How the World 

Works 

  كيف يعمل العالم

An inquiry into: 

How We 

Organize 

Ourselves 

  كيف ننظم أنفسنا

An inquiry into: 

Sharing the Planet 

  مشاركة الكوكب

بحث في طبيعة الذات ؛   

المعتقدات والقيم؛ الصحة  

الشخصية والبدنية والعقلية  

واالجتماعية والروحية ؛ 

العالقات اإلنسانية بما في ذلك 

العائالت واألصدقاء 

والمجتمعات والثقافات. الحقوق  

والمسؤوليات؛ ماذا يعني أن 

 تكون إنسانًا. 

بحث في توجهاتنا في المكان 

والزمان ؛ تاريخنا الشخصي  

،واألوطان والترحال ، و 

اكتشافات واستكشافات  

وهجرات الجنس البشري ؛ و 

والترابط بين األفراد العالقات 

والحضارات ، من وجهات نظر 

 محلية وعالمية.

بحث في الطرق التي نكتشف   .

فيها ونعبّر بها عن األفكار، 

والمشاعر، والطبيعة، والثقافة،  

والمعتقدات، والقيم؛ والطرق  

التي نتأمل فيها إبداعاتنا  

ونعززها ونستمتع بها؛ 

 وتقديرنا لما هو جمالي. 

الطبيعي بحث في العالم 

وقوانينه. التفاعل بين العالم 

الطبيعي )الفيزيائي  

والبيولوجي( والمجتمعات  

البشرية ؛ كيف يستخدم البشر  

فهمهم للمبادئ العلمية ؛ تأثير  

التقدم العلمي والتكنولوجي على  

 المجتمع وعلى البيئة.

بحث في ترابط األنظمة  

والمجتمعات التي صنعها  

اإلنسان ؛ هيكل ووظيفة 

ظمات ؛ صنع القرار المن

المجتمعي ،  األنشطة 

االقتصادية وأثرها على البشرية 

 وعلى البيئة.

بحث في الحقوق والواجبات في 

صراع البشر الدائر لتقاسم 

موارد الكوكب المحدودة مع  

الناس اآلخرين 

واألحياءاألخرى؛والمجتمعات  

والعالقات داخلها وفيما بينها؛  

وتحقيق تكافؤ الفرص؛ والسالم 

 وحّل الصراعات. 

3 to 4 

years 

Pre-K 

 

 فكره مركزيه: 

يسمح لنا توثيق التاريخ  

الشخصي بالتفكير واالحتفاء  

 بمن نحن ومن أين أتينا. 

: الشكل ،  المفاهيم األساسية

 االتصال ، المنظور 

 المفاهيم ذات الصلة: 

 هوية

 

 :خطوط االستفسار

● الخبرات الشخصية منذ  

 الحاضر الوالدة وحتى الوقت 

● التغيير الشخصي منذ  

 الوالدة وحتى الوقت الحاضر 

● التفكير في من / ما هو  

 مهم في حياتنا

 

 

 
 لفكرة المركزية :ا

يستخدم الرسامون أنواًعا مختلفة من 

 الفن لرواية القصة . 

 المفاهيم الرئيسية :  

 الشكل ،االتصال والمنظور  

 المفاهيم ذات الصلة : 

 

 االستفسار : خطوط 

 يستخدم الرسامون مواد مختلفة  

كيف تساعدنا الرسوم التوضيحية  

 على فهم القصة . 

كيف تجعلنا الرسوم التوضيحية في  

 القصة نشعر باألحداث .

 

 فكره مركزيه 

 يتغير الطعام بعدة طرق. 

 

: الشكل ،  المفاهيم األساسية

 التغيير ، السببية

 

:  المفاهيم ذات الصلة 

 والتحول الخصائص ، 

 

 :خطوط االستفسار

 ● من أين يأتي الطعام

 ● خصائص الطعام 

● كيف يتم تحضير الطعام  

 بطرق مختلفة 

 

 الفكره المركزيه:  

توجد عالقات بين الحيوانات  

 والناس. 

 

الوظيفة ،   المفاهيم األساسية:

 االتصال ، المسؤولية 

 

 :مفهوم ذات الصلة 

الترابط ، الحقوق ،  

 المسؤوليات 

 

 :التحقيقخطوط 

• األدوار التي تلعبها 

 الحيوانات في حياة الناس 

• كيف تتفاعل الحيوانات  

 والناس 

• مسؤوليتنا تجاه الكائنات 

 الحية. 
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Age An inquiry into:  

Who We Are 

 

  من نحن

An inquiry into:  

 Where We Are in 

Place and Time 

 

  أين نحن في الزمان والمكان 

 

An inquiry into:  

How We Express 

Ourselves 

 

  كيف نعبر عن أنفسنا

 

An inquiry into: 

How the World 

Works 

 

  كيف يعمل العالم

 

An inquiry into: 

How We 

Organize 

Ourselves 

  كيف ننظم أنفسنا

An inquiry into: 

Sharing the Planet 

 

 نتشارك الكوكب 

الذات ؛  بحث في طبيعة  

المعتقدات والقيم؛ الصحة  

الشخصية والبدنية والعقلية  

واالجتماعية والروحية ؛ 

العالقات اإلنسانية بما في ذلك 

العائالت واألصدقاء والمجتمعات 

والثقافات. الحقوق والمسؤوليات؛ 

 ماذا يعني أن تكون إنسانًا. 

بحث في توجهاتنا في المكان 

والزمان ؛ تاريخنا الشخصي  

طان والترحال ، و ،واألو

اكتشافات واستكشافات وهجرات  

الجنس البشري ؛ و العالقات 

والترابط بين األفراد 

والحضارات ، من وجهات نظر 

 محلية وعالمية.

بحث في الطرق التي نكتشف   .

فيها ونعبّر بها عن األفكار، 

والمشاعر، والطبيعة، والثقافة،  

والمعتقدات، والقيم؛ والطرق  

ا إبداعاتنا  التي نتأمل فيه

ونعززها ونستمتع بها؛ وتقديرنا  

 لما هو جمالي

بحث في العالم الطبيعي 

وقوانينه. التفاعل بين العالم 

الطبيعي )الفيزيائي والبيولوجي(  

والمجتمعات البشرية ؛ كيف  

يستخدم البشر فهمهم للمبادئ  

العلمية ؛ تأثير التقدم العلمي 

والتكنولوجي على المجتمع  

 البيئة.وعلى 

بحث في ترابط األنظمة  

والمجتمعات التي صنعها  

اإلنسان ؛ هيكل ووظيفة 

المنظمات ؛ صنع القرار 

المجتمعي ،  األنشطة 

االقتصادية وأثرها على  

 البشرية وعلى البيئة.

بحث في الحقوق والواجبات  

في صراع البشر الدائر لتقاسم  

موارد الكوكب المحدودة مع  

الناس اآلخرين 

ءاألخرى؛والمجتمعات  واألحيا

والعالقات داخلها وفيما بينها؛  

وتحقيق تكافؤ الفرص؛ 

 والسالم وحّل الصراعات. 

4 to 5 

years 

KG1 

 

 فكره مركزيه: 

عالقات الناس مع بعضهم  

البعض لها تأثير على 

 الرفاهية. 

 

: الوظيفة ، المفاهيم األساسية

 االتصال ، المسؤوليات

 

:  المفاهيم ذات الصلة

 التوازن والتعاون والصداقة 

 

 :خطوط االستفسار

 ● كيف نطور العالقات 

 ● كيف تؤثر العالقات علينا 

● األدوار والسلوكيات  

 داخل العالقات

 

 

 

 فكره مركزيه:  

يمكن للقصص جذب 

 جمهورها ونقل المعنى. 

 

: الشكل ، المفاهيم األساسية

 االتصال ، المنظور

 

:  المفاهيم ذات الصلة

 االتصاالت والمشاعر

 

 خطوط االستفسار: 

● ما يمكن أن تنقل  

 القصص 

● كيف يتم إنشاء القصص 

 ومشاركتها 

● المشاعر والعواطف التي  

 تثيرها القصص

 

 فكره مركزيه: 

تساعدنا العناصر الطبيعية  

على معرفة المزيد عن  

 عالمنا.

: الشكل ، المفاهيم األساسية

 الوظيفة ، االتصال

:  المفاهيم ذات الصلة

 الخصائص ، والتحول 

 

 خطوط االستفسار: 

● خصائص العناصر 

الطبيعية )الهواء ، األرض  

 ، الماء(

 ● أهمية العناصر الطبيعية 

● كيف يستخدم الناس 

العناصر الطبيعية 

 )االستخدامات والحفظ( 

 

 فكره مركزيه  

النباتات هي موارد  

تحافظ على الحياة بالنسبة 

وللكائنات الحية لنا 

 األخرى.

: الشكل المفاهيم األساسية

 ، الوظيفة ، المسؤولية

  المفاهيم ذات الصلة:

االعتماد المتبادل ، 

 األنظمة 

 

 خطوط االستفسار: 

● ما النباتات التي 

توفرها لنا وللكائنات  

 الحية األخرى 

 ● هيكل النباتات 

 ● رعاية الحياة النباتية
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Age An inquiry into:  

Who We Are 

  من نحن

An inquiry into:  

 Where We Are in 

Place and Time 

 أين نحن في الزمان والمكان 

An inquiry into:  

How We Express 

Ourselves 

  كيف نعبر عن أنفسنا

An inquiry into: 

How the World 

Works 

  كيف يعمل العالم

An inquiry into: 

How We 

Organize 

Ourselves 

  كيف ننظم  أنفسنا

An inquiry into: 

Sharing the 

Planet 

  مشاركة الكوكب

 

بحث في طبيعة الذات ؛   

المعتقدات والقيم؛ الصحة  

الشخصية والبدنية والعقلية  

واالجتماعية والروحية ؛ 

العالقات اإلنسانية بما في ذلك 

العائالت واألصدقاء والمجتمعات 

والثقافات. الحقوق والمسؤوليات؛ 

 ماذا يعني أن تكون إنسانًا. 

بحث في توجهاتنا في المكان 

والزمان ؛ تاريخنا الشخصي  

،واألوطان والترحال ، و 

اكتشافات واستكشافات وهجرات  

الجنس البشري ؛ و العالقات 

والترابط بين األفراد 

نظر  والحضارات ، من وجهات

 محلية وعالمية.

بحث في الطرق التي نكتشف   .

فيها ونعبّر بها عن األفكار، 

والمشاعر، والطبيعة، والثقافة،  

والمعتقدات، والقيم؛ والطرق  

التي نتأمل فيها إبداعاتنا  

ونعززها ونستمتع بها؛ وتقديرنا  

 لما هو جمالي

بحث في العالم الطبيعي 

وقوانينه. التفاعل بين العالم 

عي )الفيزيائي والبيولوجي(  الطبي

والمجتمعات البشرية ؛ كيف  

يستخدم البشر فهمهم للمبادئ  

العلمية ؛ تأثير التقدم العلمي 

والتكنولوجي على المجتمع  

 وعلى البيئة.

بحث في ترابط األنظمة  

والمجتمعات التي صنعها  

اإلنسان ؛ هيكل ووظيفة 

المنظمات ؛ صنع القرار 

المجتمعي ،  األنشطة 

تصادية وأثرها على  االق

 البشرية وعلى البيئة.

بحث في الحقوق والواجبات  

في صراع البشر الدائر لتقاسم  

موارد الكوكب المحدودة مع  

الناس اآلخرين 

واألحياءاألخرى؛والمجتمعات  

والعالقات داخلها وفيما بينها؛  

وتحقيق تكافؤ الفرص؛ 

 والسالم وحّل الصراعات. 

5 to 6 

years 

 

KG2 

 مركزيه: فكره 

متوازنة   اتخاذ خيارات  لنا  يتيح 

التمتع   اليومي  الروتين  بشأن 

 بأسلوب حياة صحي. 

 

األساسية: ،    المفاهيم  الوظيفة 

 السببية ، المسؤولية

الصلة: ذات  التوازن    المفاهيم 

 والرفاهية 

 خطوط االستفسار: 

اليومي   والروتين  العادات   ●

 )النظافة والنوم واللعب واألكل(

 زنة● خيارات متوا

 ● عواقب الخيارات

 

 فكره مركزيه: 

يسمح لنا توثيق التاريخ  

الشخصي بالتفكير واالحتفاء  

 بمن نحن ومن أين أتينا. 

 

الشكل ،  المفاهيم األساسية:

 االتصال ، المنظور

 

 خطوط االستفسار: 

• الخبرات الشخصية منذ  

 الوالدة وحتى الوقت الحاضر 

• التغيير الشخصي من 

 الحاضر الوالدة إلى 

التفكير في من هو مهم في  

 حياتنا 

 

 فكره مركزيه: 

يمكن للثقافات أن تؤثر على 

 االحتفاالت والتقاليد. 

 

الوظيفة  المفاهيم األساسية:

 ، اتصال المنظور

 المفاهيم ذات الصلة: 

 الثقافة والتقاليد 

 

 خطوط االستفسار: 

● أنواع االحتفاالت  

 والتقاليد

 ● كيف يحتفل الناس 

 لماذا يحتفل الناس ● 

 

 فكره مركزيه: 

تؤثر العوامل المختلفة على 

 التوازن والحركة 

 

الوظيفة  المفاهيم األساسية:

 ، السببية ، التغيير 

  المفاهيم ذات الصلة:

 التوازن والميكانيكا 

 

 خطوط االستفسار: 

 • كيف تتحرك األشياء 

 • كيف تتوازن األشياء 

• كيف يمكننا التأثير على 

تحرك األشياء و / طريقة 

 أو توازنها 

 

 فكره مركزيه: 

يمكن إثراء مجتمعنا من  

خالل أعضائنا وأدوارهم  

 المختلفة.

 

التغيير   المفاهيم األساسية:

 ، المنظور

  المفاهيم ذات الصلة:

 االستمرارية والتنوع 

 

 خطوط االستفسار: 

 ● ما هو المجتمع 

 ● الناس داخل المجتمع

● القصص الشخصية  

 المجتمعألفراد 

 

 فكره مركزيه       
تمر جميع الكائنات الحية 

 بعملية تغيير. 
 

: التغيير ، المفاهيم األساسية
 االتصال ، الوظيفة 

  :لمفاهيم ذات الصلة        
 الدورات ، التحول        

 
 خطوط االستفسار: 

 • دورات الحياة 
• كيف تتغير الكائنات الحية 
على مدار حياتها وتأثير 

 عملنا على البيئة.
• مراحل تطور الكائنات 

 الحية المختلفة 
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Age An inquiry into:  

Who We Are  

 

  من نحن

An inquiry into:  

 Where We Are in 

Place and Time 

 

 أين نحن في الزمان والمكان 

An inquiry into:  

How We Express 

Ourselves       

 

  كيف نعبر عن أنفسنا

An inquiry into: 

How the World 

Works 

 

  كيف يعمل العالم

An inquiry into: 

How We 

Organize 

Ourselves 

  كيف ننظم أنفسنا

An inquiry into: 

Sharing the 

Planet 

 

  نتشارك الكوكب

بحث في طبيعة الذات ؛   

المعتقدات والقيم؛ الصحة  

الشخصية والبدنية والعقلية  

واالجتماعية والروحية ؛ العالقات 

اإلنسانية بما في ذلك العائالت 

واألصدقاء والمجتمعات  

والثقافات. الحقوق والمسؤوليات؛ 

 ماذا يعني أن تكون إنسانًا. 

بحث في توجهاتنا في المكان 

والزمان ؛ تاريخنا الشخصي  

رحال ، و ،واألوطان والت

اكتشافات واستكشافات  

وهجرات الجنس البشري ؛ و 

العالقات والترابط بين األفراد 

والحضارات ، من وجهات نظر 

 محلية وعالمية.

. بحث في الطرق التي نكتشف  

فيها ونعبّر بها عن األفكار، 

والمشاعر، والطبيعة، والثقافة،  

والمعتقدات، والقيم؛ والطرق  

تنا  التي نتأمل فيها إبداعا

ونعززها ونستمتع بها؛ وتقديرنا  

 لما هو جمالي

بحث في العالم الطبيعي 

وقوانينه. التفاعل بين العالم 

الطبيعي )الفيزيائي والبيولوجي(  

والمجتمعات البشرية ؛ كيف  

يستخدم البشر فهمهم للمبادئ  

العلمية ؛ تأثير التقدم العلمي 

والتكنولوجي على المجتمع  

 وعلى البيئة.

رابط األنظمة  بحث في ت

والمجتمعات التي صنعها  

اإلنسان ؛ هيكل ووظيفة 

المنظمات ؛ صنع القرار 

المجتمعي ،  األنشطة 

االقتصادية وأثرها على  

 البشرية وعلى البيئة.

بحث في الحقوق والواجبات  

في صراع البشر الدائر لتقاسم  

موارد الكوكب المحدودة مع  

الناس اآلخرين 

ات  واألحياءاألخرى؛والمجتمع

والعالقات داخلها وفيما بينها؛  

وتحقيق تكافؤ الفرص؛ 

 والسالم وحّل الصراعات. 

6 to 7 

years 

 

G1 

 فكره مركزيه: 

 السالمة مسؤولية مشتركة. 

 

السببية ،  المفاهيم األساسية:

 المسؤولية

السلوك  المفاهيم ذات الصلة:

 واألمان والعالقات

 

 خطوط االستفسار: 

يساعدنا على البقاء ● ما الذي 

 بأمان وكيف 

● كيف يساعدنا اآلخرون في 

 البقاء بأمان 

● كيف أتحمل مسؤولية اتخاذ  

 خيارات آمنة

 

 فكره مركزيه: 

المدن لها خصائص خاصة  

 تجعلها فريدة من نوعها.

 

التغيير ،   المفاهيم األساسية:

 الشكل ، المنظور

التعاون   المفاهيم ذات الصلة:

 ، الملكية

 

 خطوط االستفسار: 

● التغيرات في السمات  

الطبيعية لإلسكندرية مع  

 مرور الوقت

● أوجه التشابه واالختالف 

 بين المدن

● الميزات التي تجعل المدن 

 خاصة 

 

 فكره مركزيه: 

نتعلم عن أنفسنا واآلخرين  

من خالل المشاعر  

 المختلفة.

 

الشكل ،  المفاهيم األساسية:

 التغيير ، 

  الصلة:المفاهيم ذات 

االختالفات ، التحول ، 

 السلوك

 

 خطوط االستفسار 

● المشاعر المختلفة وكيف 

 نعبر عنها

 ● ردود فعلنا على المشاعر 

● تنظيم العواطف في 

 المواقف المختلفة 

 

 فكره مركزيه: 

للهواء العديد من الخصائص  

 التي نالحظها ونستخدمها. 

 

الوظيفة  المفاهيم األساسية:

 واالتصالوالشكل 

: القوة  المفاهيم ذات الصلة

 والطاقة 

 

 خطوط االستفسار: 

 ● خصائص الهواء

 ● كيف يستخدم الناس الهواء

 ● الهواء كقوة طبيعية 

 

 فكره مركزيه: 

يدعم ملف المتعلم نمونا  

كأفراد وكجزء من 

 المجتمع. 

 

 المفاهيم األساسية:

الوظيفة ، المنظور ، 

 االتصال

  المفاهيم ذات الصلة:

 المواطنة ، االلتزام 

 

 خطوط االستفسار: 

● سمات ملف تعريف  

 المتعلم في العمل

● العالقة بين هذه 

السمات والمساهمة في 

 المجتمع 

● كيف يدعم ملف 

 المتعلم تطويري 

 

 فكره مركزيه: 

الحياة في النظم البيئية 

 مترابطة.

 

 المفاهيم األساسية:

االرتباط ، السببية ، 

 المسؤولية

  ت الصلة:المفاهيم ذا

السلوك ، التكيف ، 

 األنظمة 

 

 خطوط االستفسار 

● العالقات بين العناصر 

 في النظم البيئية

● تأثير التغييرات في 

 النظام البيئي

● دورنا في حماية النظم 

 البيئية 
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Age An inquiry into:  

Who We Are  

 

  من نحن

An inquiry into:  

 Where We Are in 

Place and Time 

 

  أين نحن في الزمان والمكان

An inquiry into:  

How We Express 

Ourselves 

  كيف نعبر عن أنفسنا

An inquiry into: 

How the World 

Works 

  كيف يعمل العالم

An inquiry into: 

How We 

Organize 

Ourselves  

  كيف ننظم أنفسنا

An inquiry into: 

Sharing the 

Planet 

 

 نتشارك الكوكب 

بحث في طبيعة الذات ؛   

المعتقدات والقيم؛ الصحة  

الشخصية والبدنية والعقلية  

واالجتماعية والروحية ؛ العالقات 

اإلنسانية بما في ذلك العائالت 

واألصدقاء والمجتمعات  

والثقافات. الحقوق والمسؤوليات؛ 

 تكون إنسانًا. ماذا يعني أن 

بحث في توجهاتنا في المكان 

والزمان ؛ تاريخنا الشخصي  

،واألوطان والترحال ، و 

اكتشافات واستكشافات  

وهجرات الجنس البشري ؛ و 

العالقات والترابط بين األفراد 

والحضارات ، من وجهات نظر 

 محلية وعالمية.

. بحث في الطرق التي نكتشف  

فيها ونعبّر بها عن األفكار، 

والمشاعر، والطبيعة، والثقافة،  

والمعتقدات، والقيم؛ والطرق  

التي نتأمل فيها إبداعاتنا  

ونعززها ونستمتع بها؛ وتقديرنا  

 لما هو جمالي

بحث في العالم الطبيعي 

وقوانينه. التفاعل بين العالم 

الطبيعي )الفيزيائي والبيولوجي(  

والمجتمعات البشرية ؛ كيف  

ادئ  يستخدم البشر فهمهم للمب

العلمية ؛ تأثير التقدم العلمي 

والتكنولوجي على المجتمع  

 وعلى البيئة.

بحث في ترابط األنظمة  

والمجتمعات التي صنعها  

اإلنسان ؛ هيكل ووظيفة 

المنظمات ؛ صنع القرار 

المجتمعي ،  األنشطة 

االقتصادية وأثرها على  

 البشرية وعلى البيئة.

بحث في الحقوق والواجبات  

شر الدائر لتقاسم  في صراع الب

موارد الكوكب المحدودة مع  

الناس اآلخرين 

واألحياءاألخرى؛والمجتمعات  

والعالقات داخلها وفيما بينها؛  

وتحقيق تكافؤ الفرص؛ 

 والسالم وحّل الصراعات. 

7 to 8 

years 

 

P2 

 

G2 

 

 فكره مركزيه: 

من خالل استكشاف بيئتنا  

بحواسنا الخمس ، يمكننا أن 

 عالمنا بشكل أفضل. نفهم 

 

الشكل ،  المفاهيم األساسية:

 الوظيفة ، االتصال

 

 خطوط االستفسار 

● الحواس الخمس 

 واستخداماتها. 

 ● رعاية حواسنا

● فهم اإلعاقات المتعلقة 

 بحواسنا 

● الدور الذي تلعبه الحواس 

 في فهم بيئتنا 

 

 فكره مركزيه: 

الحضارة المصرية لها  

 تأثير على العالم. 

 

: التغيير  م األساسيةالمفاهي

 ، الشكل ، االتصال 

  المفاهيم ذات الصلة:

 السياق والموقع والتوجه

 

 خطوط االستفسار: 

 ● موقع مصر في العالم

● تمثيالت مصر عبر 

 الزمن 

 ● مصر مهد الحضارة

 

 فكره مركزيه: 

يستخدم الناس أشكااًل مختلفة 

من الفن للتعبير عن المشاعر  

 والمعتقدات. واألفكار 

 

الشكل ،  المفاهيم األساسية:

 المنظور

اإلدراك   المفاهيم ذات الصلة:

 والتعبير عن الذات

 

 خطوط االستفسار: 

● الطرق المتنوعة التي يعبر  

 بها الناس عن أنفسهم 

 ● تعبير الفنان لدينا 

● دور الفن في الثقافة  

 والمجتمع 

 

 فكره مركزيه:  

تنقل اآلالت البسيطة القوة  

وتؤثر على طريقة عمل 

 البشر.

 

السببية ،  المفاهيم األساسية:

 الوظيفة ، االتصال

 

 خطوط االستفسار: 

● القوى الطبيعية تسمح 

 بالحركة

 ● كيف تعمل اآلالت البسيطة 

● كيف تؤثر اآلالت البسيطة  

 على حياتنا

 

 فكره مركزيه: 

العمل معًا يساعد الناس 

 على تحقيق هدف مشترك. 

 

السببية  ساسية:المفاهيم األ

 ، المسؤولية ، الوظيفة

العمل   المفاهيم ذات الصلة:

، التعاون ، ريادة األعمال 

 ، الخدمة 

 

 خطوط االستفسار 

● أهمية أنواع الوظائف  

 المختلفة

 ● تخطيط العمل الجماعي

● سلوكياتنا عند العمل مع  

 اآلخرين

 

 فكره مركزيه  

العمل المشترك يساعد 

الناس على تحقيق هدف 

 مشترك. 

 

السببية  المفاهيم األساسية:

 ، المسؤولية ، الوظيفة

  المفاهيم ذات الصلة:

العمل ، التعاون ، ريادة 

 األعمال ، الخدمة 

 

 خطوط االستفسار 

● مهمة أنواع الوظائف  

 المختلفة

● تخطيط العمل 

 الجماعي 

● سلوكياتنا عند العمل  

 مع اآلخرين
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Age An inquiry into:  

Who We Are 

 

  من نحن

An inquiry into:  

 Where We Are in 

Place and Time 

 

  أين نحن في الزمان و المكان

An inquiry 

into:  

How We 

Express Ourselves 

  كيف نعبر عن أنفسنا

An inquiry 

into: 

How the World 

Works 

  كيف يعمل العالم

An inquiry into: 

How We 

Organize 

Ourselves 

  كيف ننظم أنفسنا

An inquiry into: 

Sharing the 

Planet 

 

  نتشارك الكوكب

بحث في طبيعة الذات ؛   

المعتقدات والقيم؛ الصحة  

الشخصية والبدنية والعقلية  

واالجتماعية والروحية ؛ 

العالقات اإلنسانية بما في ذلك 

واألصدقاء العائالت 

والمجتمعات والثقافات. الحقوق  

والمسؤوليات؛ ماذا يعني أن 

 تكون إنسانًا. 

بحث في توجهاتنا في المكان 

والزمان ؛ تاريخنا الشخصي  

،واألوطان والترحال ، و 

اكتشافات واستكشافات  

وهجرات الجنس البشري ؛ و 

العالقات والترابط بين األفراد 

والحضارات ، من وجهات نظر 

 ة وعالمية.محلي

. بحث في الطرق التي نكتشف  

فيها ونعبّر بها عن األفكار، 

والمشاعر، والطبيعة، والثقافة،  

والمعتقدات، والقيم؛ والطرق  

التي نتأمل فيها إبداعاتنا  

ونعززها ونستمتع بها؛ وتقديرنا  

 لما هو جمالي

بحث في العالم الطبيعي 

وقوانينه. التفاعل بين العالم 

الفيزيائي  الطبيعي )

والبيولوجي( والمجتمعات  

البشرية ؛ كيف يستخدم البشر  

فهمهم للمبادئ العلمية ؛ تأثير  

التقدم العلمي والتكنولوجي على  

 المجتمع وعلى البيئة.

بحث في ترابط األنظمة  

والمجتمعات التي صنعها  

اإلنسان ؛ هيكل ووظيفة 

المنظمات ؛ صنع القرار 

المجتمعي ،  األنشطة 

ية وأثرها على البشرية االقتصاد

 وعلى البيئة.

بحث في الحقوق والواجبات في 

صراع البشر الدائر لتقاسم 

موارد الكوكب المحدودة مع  

الناس اآلخرين 

واألحياءاألخرى؛والمجتمعات  

والعالقات داخلها وفيما بينها؛  

وتحقيق تكافؤ الفرص؛ والسالم 

 وحّل الصراعات. 

8 to 

9 years 

G3 

 المركزية: الفكرة  

الحقوق والمسؤوليات تؤثر على  

 حياتنا. 

 

الوظيفة ،   المفاهيم الرئيسية:

 المسؤولية ، المنظور 

التنظيم ،  المفاهيم ذات الصلة:

 الحكومات ، الصراع 

 

 خطوط البحث: 

 ● حقوق ومسؤوليات األطفال 

● العالقة بين الحقوق  

 والمسؤوليات 

● تأثير الحرمان من الحقوق  

 والوفاء بها
 

 الفكرة المركزية: 

تتغير الجغرافيا الطبيعية 

لألرض وتؤثر على التفاعالت  

 البشرية والمستوطنات. 

 

: الشكل ،  المفاهيم الرئيسية 

 السببية ، التغيير 

  المفاهيم ذات الصلة:

 الجغرافيا ، االستيطان ، التعديل

 

 خطوط البحث: 

● تقلب الجغرافيا الطبيعية  

 حول العالم

التي  ● األحداث الطبيعية

 تسببها حركة األرض 

● العالقة بين الموقع 

 والتسوية 
 

 الفكرة المركزية: 

تعكس اختيارات األبطال  

الخارقين ونماذج يحتذى بها  

معتقدات وقيم األفراد  

 والمجتمعات. 

 

 المفاهيم الرئيسية:

 اتصال ، منظور 

 المفاهيم ذات الصلة: 

 الهوية والتأثير والرأي 

 

 خطوط البحث:  

الذي يحدد معتقداتنا  ● ما 

 وقيمنا

● كيف ولماذا يتم اختيار  

األبطال الخارقين والنماذج  

 التى يحتذى بها.

● القيم الشخصية التي  

نرغب في تطويرها 

 ونمذجتها
 

 الفكرة المركزية: 

تؤثر الدورات الطبيعية لألرض  

 على أنشطة الكائنات الحية. 

السببية ،   المفاهيم األساسية:

 االتصالالتغيير ، 

الدورات ،   المفاهيم ذات الصلة:

 والتفاعل ، والنمط 

 خطوط البحث: 

• حركة األرض بالنسبة للشمس  

 والكواكب األخرى 

● الدورات الطبيعية )على سبيل  

المثال ، الليل والنهار ، المواسم ،  

 وجوه القمر( 

 ● آثار الدورات الطبيعية على 

 الكائنات الحية. 

 الفكرة المركزية: 

ور المنظمات غير  يتمثل د

الحكومية داخل المجتمع في  

تقديم خدمات مصممة لتلبية  

 احتياجات الناس. 

 

: الوظيفة ،  المفاهيم األساسية

 االتصال ، المسؤولية 

 : الشبكات المفهوم ذو الصلة

 

 خطوط البحث: 

● أسباب وجود المنظمات  

 غير الحكومية في مجتمعنا 

● الخدمات التي تقدمها 

 الحكومية المنظمات غير 

● اإلجراءات التي يمكننا 

 اتخاذها لدعم مجتمعنا 
 

 الفكرة المركزية: 

يمكن للناس اتخاذ خيارات  

 لدعم استدامة موارد األرض. 

 

شكل   المفاهيم األساسية:

 المسؤولية 

الحفظ   المفاهيم ذات الصلة:

 والمساواة والعمليات 

 

 خطوط البحث: 

● موارد األرض المحدودة  

 المحدودة وغير 

● تأثير عمل اإلنسان على 

 البيئة

● التوازن بين تلبية 

االحتياجات البشرية  

 واستخدام الموارد المح
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Age An inquiry into:  

Who We Are 

 

  من نحن

An inquiry into:  

 Where We Are in 

Place and Time 

 

  أين نحن في الزمان و المكان

An inquiry 

into:  

How We 

Express Ourselves 

  كيف نعبر عن أنفسنا

An inquiry 

into: 

How the World 

Works 

  كيف يعمل العالم

An inquiry into: 

How We 

Organize 

Ourselves 

  كيف ننظم أنفسنا

An inquiry into: 

Sharing the 

Planet 

 

  نتشارك الكوكب

بحث في طبيعة الذات ؛   

المعتقدات والقيم؛ الصحة  

الشخصية والبدنية والعقلية  

واالجتماعية والروحية ؛ 

العالقات اإلنسانية بما في ذلك 

العائالت واألصدقاء 

والمجتمعات والثقافات.  

الحقوق والمسؤوليات؛ ماذا  

 يعني أن تكون إنسانًا. 

بحث في توجهاتنا في المكان 

والزمان ؛ تاريخنا الشخصي  

،واألوطان والترحال ، و 

اكتشافات واستكشافات  

وهجرات الجنس البشري ؛ و 

العالقات والترابط بين األفراد 

والحضارات ، من وجهات 

 نظر محلية وعالمية.

. بحث في الطرق التي 

نكتشف فيها ونعبّر بها عن 

األفكار، والمشاعر،  

والطبيعة، والثقافة، 

والمعتقدات، والقيم؛ والطرق  

التي نتأمل فيها إبداعاتنا  

ونعززها ونستمتع بها؛ 

 وتقديرنا لما هو جمالي 

بحث في العالم الطبيعي 

وقوانينه. التفاعل بين العالم 

الفيزيائي  الطبيعي )

والبيولوجي( والمجتمعات  

البشرية ؛ كيف يستخدم البشر  

فهمهم للمبادئ العلمية ؛ تأثير  

التقدم العلمي والتكنولوجي 

 على المجتمع وعلى البيئة. 

بحث في ترابط األنظمة  

والمجتمعات التي صنعها  

اإلنسان ؛ هيكل ووظيفة 

المنظمات ؛ صنع القرار 

المجتمعي ،  األنشطة 

ية وأثرها على  االقتصاد

 البشرية وعلى البيئة.

بحث في الحقوق والواجبات  

في صراع البشر الدائر لتقاسم  

موارد الكوكب المحدودة مع  

الناس اآلخرين 

واألحياءاألخرى؛والمجتمعات  

والعالقات داخلها وفيما بينها؛  

وتحقيق تكافؤ الفرص؛ 

 والسالم وحّل الصراعات. 

9 to 

10 

years 

G4 

 المركزية: الفكرة 

أنظمتنا الجسمية مترابطة  

والخيارات التي نتخذها تؤثر  

 على صحتنا.

الوظيفة ،  المفاهيم الرئيسية: 

 المسؤولية ، االتصال 

التغذية ،   المفاهيم ذات الصلة:

 التمرين ، النمو . 

 خطوط البحث: 

● أنظمة الجسم المختلفة وكيفية 

 عملها

 كيف تترابط األنظمة.  ●

ليعمل في   ● ما يحتاجه الجسم

 مراحل مختلفة من الحياة. 

 الفكرة المركزية: 

الهجرة البشرية هي استجابة  

 للتحديات والمخاطر والفرص. 

: السببية ، المفاهيم الرئيسية

 المنظور ، التغيير

: النتائج ،  المفاهيم ذات الصلة 

 االكتشاف ، الجغرافيا.

 خطوط البحث: 

 ● أسباب الهجرة 

 ● الهجرة عبر التاريخ

الهجرة وآثارها على  ● 

 المجتمعات والثقافات واألفراد. 
 

 الفكرة المركزية: 

تؤثر الثقافة على معتقداتنا  

 وحياتنا.

المنظور  المفاهيم الرئيسية: 

 ، الوظيفة 

التنوع   المفاهيم ذات الصلة:

 ، القيم ، الثقافة.

 خطوط البحث: 

● ثقافتنا ومعتقداتنا وما  

 الذي يؤثر عليها.

تتشابه وتختلف  ● كيف 

 الثقافة والمعتقدات 

● كيف تؤثر الثقافة  

والمعتقدات على طريقة  

 عيشنا 
 

 الفكرة المركزية: 

يمكن أن يغير تطور االختراعات  

 الطريقة التي نعيش بها.

الوظيفة ،  المفاهيم الرئيسية: 

 التغيير ، االتصال.

االحتياجات   المفاهيم ذات الصلة:

،  والرغبات ، تغيير االستمرارية

 الوقت. 

 خطوط البحث: 

● االختراعات عبر تاريخ 

 البشرية

 ● الغرض وعملية االختراع 

● اآلثار اإليجابية والسلبية  

 لالختراعات البشرية. 

 

 الفكرة المركزية: 

قد تتأثر الخيارات التي 

نتخذها كمستهلكين بتسويق 

 السلع والخدمات. 

الشكل ،   المفاهيم الرئيسية:

 االتصال.التفكير ، 

 خطوط البحث: 

● احتياجات ورغبات  

 المستهلكين تفرض االختيار 

● كيف يؤثر اإلعالن على  

 خيارات المستهلك 

 ● عملية التسويق 
 

 الفكرة المركزية: 

توجد الطاقة بأشكال مختلفة  

ويتم تغييرها وتخزينها  

 واستخدامها بطرق مختلفة. 

 المفاهيم الرئيسية:

الشكل والوظيفة  

 والمسؤولية 

 المفاهيم ذات الصلة: 

 الحفظ والتحول 

 خطوط البحث: 

 ● أشكال الطاقة 

● استخدامات أنواع مختلفة  

 من الطاقة 

● أثر استخدام الطاقة غير  

 المتجددة والمتجددة 
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Age An inquiry into:  

Who We Are 

 

  من نحن

An inquiry into:  

 Where We Are in 

Place and Time 

 

  أين نحن في الزمان و المكان

An inquiry 

into:  

How We 

Express Ourselves 

  كيف نعبر عن أنفسنا

An inquiry 

into: 

How the World 

Works 

  كيف يعمل العالم

An inquiry into: 

How We 

Organize 

Ourselves 

  كيف ننظم أنفسنا

An inquiry into: 

Sharing the 

Planet 

 

  نتشارك الكوكب

بحث في طبيعة الذات ؛   

المعتقدات والقيم؛ الصحة  

الشخصية والبدنية والعقلية  

واالجتماعية والروحية ؛ 

العالقات اإلنسانية بما في ذلك 

العائالت واألصدقاء 

والمجتمعات والثقافات.  

الحقوق والمسؤوليات؛ ماذا  

 تكون إنسانًا. يعني أن 

بحث في توجهاتنا في المكان 

والزمان ؛ تاريخنا الشخصي  

،واألوطان والترحال ، و 

اكتشافات واستكشافات  

وهجرات الجنس البشري ؛ و 

العالقات والترابط بين األفراد 

والحضارات ، من وجهات 

 نظر محلية وعالمية.

. بحث في الطرق التي 

نكتشف فيها ونعبّر بها عن 

األفكار، والمشاعر،  

والطبيعة، والثقافة، 

والمعتقدات، والقيم؛ والطرق  

التي نتأمل فيها إبداعاتنا  

ونعززها ونستمتع بها؛ 

 وتقديرنا لما هو جمالي 

بحث في العالم الطبيعي 

وقوانينه. التفاعل بين العالم 

الطبيعي )الفيزيائي  

والبيولوجي( والمجتمعات  

البشرية ؛ كيف يستخدم البشر  

همهم للمبادئ العلمية ؛ تأثير  ف

التقدم العلمي والتكنولوجي 

 على المجتمع وعلى البيئة. 

بحث في ترابط األنظمة  

والمجتمعات التي صنعها  

اإلنسان ؛ هيكل ووظيفة 

المنظمات ؛ صنع القرار 

المجتمعي ،  األنشطة 

االقتصادية وأثرها على  

 البشرية وعلى البيئة.

بحث في الحقوق والواجبات  

صراع البشر الدائر لتقاسم   في

موارد الكوكب المحدودة مع  

الناس اآلخرين 

واألحياءاألخرى؛والمجتمعات  

والعالقات داخلها وفيما بينها؛  

وتحقيق تكافؤ الفرص؛ 

 والسالم وحّل الصراعات. 

10 to 

11 

years 

G5 

 الفكرة المركزية:  

حلول   إيجاد  يؤدي  أن  يمكن 

تحسين  إلى  للصراع  سلمية 

 نوعية الحياة البشرية. 

الرئيسية:   ،  المفاهيم  السببية 

 المنظور ، المسؤولية 

الصراع ،  المفاهيم ذات الصلة:  

 التنوع ، العدالة

 خطوط االبحث: 

 ● أسباب الصراع 

 ● حل النزاعات وإدارتها

 ● العيش والعمل معا بسالم 

 

 الفكرة المركزية: 

يمكن أن يؤدي االستكشاف إلى  

وتطوير مفاهيم علمية اكتشاف 

 جديدة.

: السببية ، المفاهيم الرئيسية

 التغيير ، االتصال

: النتائج ،  المفاهيم ذات الصلة 

 االكتشاف ، الجغرافيا

 خطوط البحث: 

 ● أسباب االستكشاف 

 ● تأثير االكتشافات 

 ● االستكشافات الحالية 
 
 

 الفكرة المركزية: 

يمكن لوسائل اإلعالم تغيير  

التي يعبر بها الطريقة 

الناس عن أنفسهم 

ويتواصلون مع بعضهم 

 البعض.

: الوظيفة  المفاهيم الرئيسية

 ، االتصال ، المسؤولية 

:  المفاهيم ذات الصلة 

 االتصال والهوية واألخالق 

 خطوط البحث: 

● دور اإلعالم في  

 االتصال 

● الطرق التي يعبر بها 

الناس عن أنفسهم باستخدام 

 الوسائط 

البيئات  ● مسؤوليتنا في

 االفتراضية 
 

 الفكرة المركزية: 

كل شيء في عالمنا يتكون من  

 مادة.

الشكل ،   المفاهيم الرئيسية:

 لالتغيير ، االتصا

الترابط ،   المفاهيم ذات الصلة:

 الخصائص 

 خطوط البحث: 

 ● خصائص المادة والضوء 

● العمليات التي تسبب تغيير 

 المادة

● أهمية البحث العلمي وكيف  

 نستخدم هذه التفاهمات

 

 الفكرة المركزية: 

يمكن لألنظمة الحكومية أن تؤثر  

 على حياة المواطنين.

الوظيفة ،  المفاهيم الرئيسية: 

 المنظور ، المسؤولية 

المساواة ، المفاهيم ذات الصلة: 

المواطنة ، األنظمة ، القانون  

 ، السياسة 

 خطوط  البحث: 

 ● كيف تعمل األنظمة الحكومية 

كيف تعكس ممارسات صنع  ● 

 القرار حقوق اإلنسان 

● تأثير الحكومة على  

 المواطنين

 ● حقوق وواجبات المواطنة 
 

 المعرض

 

 


