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 ا:ذه املفاهيم ومتايزها بالعرض املوجز هلرتبط التعليم بالتدريس والتعلم وميكن معرفة الرتابط بني هي

 التعليم

 ة تعريفات منها:للتعليم عد

   التعليمية يف   ملتعلم على التفاعل النشرررط من عناارررر البي ة اليت تسررراعد ا ,والنفسرررية املاديةتوفري الشررررو

ا املتعلم  الجتاهات والقيم اليت حيتاج إليها هذاملوقف التعليمي, واكتسررررررررررررررررررراا ات ة واملعار  واملهارات وا 

مى لدي    لية اليت يوجد فيها متعلم يف موقف تعليمن عملية التعليم هى تلك العأمعنى هذا  وتناسررررررررررررررررررب  

قدرات     عار  ومهارات أو اجتاهات وقيم تتناسرررررر  من خ ات وم الكتسرررررراا  والنفسرررررري  ,العقلياالسررررررتعداد  

ية ليحقق   ومعلما ووسرررررالل تعليم ،تعليميا واسرررررتعدادات  من خود وجوده يف بي ة تعليمية تتترررررمن  تو  

     الرتبوية املنشودة األهدا 

 لمني الذين هم  يف ذهن  من معلومات ومعار  إىل املتع العملية املنظمة اليت ميارسرها املعلم بهد  ققل ما  وهو

 وفق عملية منظمة  إيصاهلا هلم مباشرة من قبل  شخصيًا ملعلما ميارسو حباجة إىل تلك املعار  واملعلومات 

وما  ،املعلم تلك املعار  واملعلومات على مهلقاتج تلك املمارسررررة هي التعليم، ويتحكم يف درجة حقق  صررررو  

 ميتلك  من خ ات يف هذا اجملاد    

  ني املعلم من  اليت جتر  داخل الفصررررل الدراسرررري ب  للفظياخيتصررررر على عملية التفاعل ‘‘:النظاميالتعليم

    ’’اث تغيري يف سلوك املتعلم أخر  بهد  إ د جهةأو أكثر من  متعلموبني  جهة

 التدريس

تطها ترمجة سم بواعلم واملتعلم ويدد على مر لة عملية تتبوي يركز على التفاعل واحلوار بني املالتدريس مصطلح تر

 نن وا د، ل   سوس لد  املتعلمني، وهو فن وعلم يف املنهج وما يشمل  من أهدا  ومعلومات وأقشطة إىل سلوك واقعي

، يتم في  شا  اقساقي هاد  وخمطط وتنفيذيريس" قأسس  وقواقين  ومبادل  وقظريات  وعوامل يرتكز عليها، فالتد

واملهاري واالقفعالي  يؤدي هذا النشا  إىل منو اجلاق  املعريفالتفاعل بني املعلم واملتعلم وموضوع التعلم وبي ة التعلم، و

 ة شاملة ومستمرة "لكل من املعلم واملتعلم وخيتن هذا النشا  إىل عملية تقوميي

اه األهدا  احملددة   تدريس إذ اق  ينظم ات ات ويديرها يف اجت مد  فاعلية عملية الويعد املعلم الركن األسرراسرري يف  

     آللية املستخدمة يف العملية الرتبويةوهو أ د أطرا  عملية االتصاد البشري اليت تفتقدها الوسالل ا

وضوع ما، واسم     م اد الزما  املخصل لتدريس يرتبط بعملية التدريس بعض املصطلحات مثل الدرس ويقصد ب  اجمل   

 يطلق على املادة الدراسية 
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 الفرق بني التدريس والتعليم

  أنعار  يف  ني يشررررررررررررررررررررمل تعليم املهارات والقيم وامل لتعليماعم من مفهوم التدريس ألن أمشل وأ إن مفهوم التعليم 

  التدريس ال يشمل املهارات والقيم

من  رية ون خمطط ل , فأقت تقود تعلمت أشررررريا  كث كن التعليم قد يقن بشررررركل مقصرررررود خمطط ل  وقد ال ي  كما أ

تعليم خمطط   إق  يشررررري إىل قوع خا  من طرق التعليم وهو أما التدريس ف وهذا تعليم غري خمطط ل   موقف معني

 ومقصود وال يأتى من غري قصد 

تحقق فيها  اليت ت العلميةلمتعلم وحيدد شرررررررررررررو  البي ة يرغ  يف تعليم  ل الذيحيدد التدريس بدق  السررررررررررررلوك و

قشررررا     التخطيط عندما يكون غري مقصررررود فالتدريس أما التعليم فإق  ال حيصررررل في  مثل هذا التحديد و  األهدا 

  قد يكون مقصودا أو غري مقصود إقساقي

 

 التعلم 

  كز التعلم على النشا  الذاتي للمتعلمأق  تعديل للسلوك عن طريق ات ة والنشا  للمتعلم، لذلك ير

ة ب  وقتيجة تم داخل املتعلم قتيجة للمثريات احمليطلم: على أق  عمليات سرررررررررررررريكولوجية عقلية داخلية تويعر  التع 

أدا  معني مل عد عملية التعليم من قدرت  على القيام بلوسررررتعدادات املوجودة لدي   ويسررررتدد على أن الفرد قد تعلم ب  

 يكن يستطين أدا ه قبل عملية التعليم 

 قيام بعملية التدريس مثل:سن باملعلمني مراعاتها عند الالقواعد العامة اليت حي

قة موضررررررروع الدرس حبياة املتعلم   ود التهي ة احلافزة اليت ت   عمن خو ،لعملية التعلم ثارة دافعية املتعلمإ -

 اكثر اجيابية يف الدرس  واهتمامات  ليكون

     باألهدا  املتوقن حقيقها يف الدرس اعوم املتعلم -

 لبنا  علي  وربط  بالتعلم باجلديد جل اأوذلك من  لم السابق للمتعلمحديد التع -
شرررررخصررررريت  ومنط     فلكل متعلم ،هذه الفروق بينهم مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني حبيث يراعي املعلم -

 تعلم  خا  ب  
  "لى طر ها واستخدام مايسمى "وقت االقتظارع  لة بطريقة مناسبة تشجن املتعلمتوظيف األس -
  لتعليمية املراد تنفيذهاتتناس  واملهمات ا استعماد طرق متنوعة للتدريس -
  االستعاق  مبا يلزم من الوسالل التعليمية املناسبة -
 ن يتعلمها   أهارة املطلوا ن يتوال بنفس  إىل املعرفة أو املأأي  ،من خود العمل ن يتعلم املتعلمأاحلر  على  -
 سة على االستمرار يف الدرا متعلم تشجع ة مناسبة للاجيابية وبطريقتقديم تغذية راجعة  -

 عودة لقالمة احملتويات
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اا   اخل الفصرررررل الدراسررررري واليت تهد  إىل إكسررررر   د قصرررررد بالعملية التعليمية ااجرا ات والنشررررراطات اليت حدث  ي

ومعاجلة وخمرجات،    هات إجيابية، فهي قظام معريف يتكون من مدخوتااملتعلمني معرفة قظرية أو مهارة عملية أو اجت

إجياد العوقة بينها  و ة لتنظيم املعلومات وفهمها وتفسرررررريهااملتعلمني واملعاجلة هي العملية التنسررررريقي فاملدخوت هم

 .أكفا   رخريج متعلمنيإما املخرجات فتتمثل يف وربطها باملعلومات السابقة،
 

   قظريات التعليم

الدراسررري، وتهرررد  إىل حسرررني أدالرررر      الفصرررل هررري تلرررك النظريرررات الررريت تهرررتم مبرررا يقررروم بررر  املعلرررم داخرررل غرفرررة            

وهررري العلرررم الررريت ترررزود املعلرررم باارشرررادات وتررربني لررر          .وتطررروير مهمتررر  وفرررق مرررا تظهرررره الدراسرررات يف هرررذا اجملررراد       

 . يةاألهدا  التعليم أخر  ويف أي الظرو ، ولتحقيقمتى يستخدم طريقة دون 
 

  قظريات التعلم

وهررري الررريت تهرررتم بسرررلوك املرررتعلم ومرررا يطررررأ عليررر  مرررن تغرررريات إجيابيرررة دالمرررة قسررربيا كداللرررة مرررن دالالت الرررتعلم           

 . األحباث العلميةووتهد  إىل حسني سلوك  وتطويره وفق ما تظهره الدراسات 
 

  الرتبية املقصودة

أخررررذ دور املربرررري والثرررراقي يأخررررذ دور املررررتعلم، ويتوقررررن     وهرررري العمليررررة التعليميررررة الرررريت تررررتم بررررني اثررررنني أ رررردهما ي     

   كل منهما أن حيقق أهدافا تعليمية تعلمي  مماثلة

 

 الرتبية غري املقصودة

هررري تلررررك النشرررراطات الرتبويررررة الررريت ال تعكررررس مجيررررن خصررررالل الرتبيرررة املقصررررودة كوضررررو  اهلررررد ، و تررررور         

عرررري ويسرررتفيد مررررن هرررذا ال قرررامج ففرررري هرررذه احلالررررة       املربررري واملرررتعلم، فعنرررردما يقررروم الفرررررد مبشررراهدة برقرررامج إذا      

 . تعت  تربية غري مقصودة، ألن ذلك مت عن طريق الصدفة

 عناار العملية التعليمية

 ( :املنهج –املعلم  -لم لنجا ها وحقيق أهدافها وهي )املتع تتكون العملية التعليمية من عدة عناار تعت  أساسا

مررررن رغبررررة ودافررررن للررررتعلم  وهررررو      سررررية وعقليررررة واجتماعيررررة، ومررررا لديرررر     ومررررا ميتلكرررر  مررررن خصررررالل قف     :املررررتعلم 

 .األساس يف العملية التعليمية

درات   من كفا ات ومؤهوت واسررتعدادات وق ما ميتا  ب وهو العنصررر الثاقي يف العملية التعليمية، إذ أن املعلم و: املعلم 

 .بنجا  ويسراألهدا  التعليمية  ورغبة يف التعليم يساعد املتعلم على حقيق

 .واملصادر املختلفة الل التعليمية واملراجنما حيتوي  من الكت  املدرسية املقررة، واألدوات والوس بكل :املنهج 

 عودة لقالمة احملتويات
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هدا    أأو خارج  وفق  ل الفصررررلداخ املتعلمنيدرسررررة إىل ن املنهج احلديث هو مجين ات ات الرتبوية اليت تقدمها املإ

تماعية   ين النوا ي اجلسرررمية والعقلية واالج  ددة وحت قيادة سرررليمة لتسررراعد على حقق النمو الشرررامل من مج   

 . والنفسية

 مكوقات املفهوم الشامل للمنهج

 وهذا املفهوم الشامل للمنهج يتم املكوقات الثوث التالية:

  ة : ويشمل األسس اتمسة التالي :أسس بنال 

صالل    األسس النفسية، واألسس املستمدة من خ      و األسس الفلسفية، واألسس االجتماعية، واألسس البي ية      

 العصر الذي يبا  في  املنهج 

 م، يف تتابن دالري وليس  النشررراطات، والتقوي ،احملتوي ألهدا ، : ا وتشرررمل العناارررر األربعة التالية  :عناارررره

املقصرررررودة، اليت     األهدا  املرجوة من ، أي خمرجات التعلم هي حديد خطي، فنقطة البد  دالما يف أي منهج

 حقيق   مد  جنا نا يف ىيذه واحلكم علترتجم إىل  تو  يتطل  قشررراطات ارررفية وال ارررفية معينة لتنف   

    ج األخر  بد من تقوميها وتقويم بقية عناار املنه األهدا  املرجوة أو خمرجات التعلم املقصودة ال
 علم    لرليسررررررررررررررررررررة التالية : ملاذا قعلم   وماذا ت املنهج هي مبثابة ااجابات عن األمثلة اأي أن عنااررررررررررررررررررررر  

 منا  وهل  قا عّل

  ودليل املعلم    كتاا املدرسررريالمن أهمها األوعية الثوثة : وهي األوعية اليت تعبأ فيها عناارررر املنهج  و :أوعيت

تعلمني يف  و أكثر : قظري وهو أساسي جلمين امل   أومعينات التعلم  وقد يتألف كتاا املتعلم من كتاا وا د 

و للتمررارين يف   و الكيميررا  أو األ يررا  أو للخط يف اللغررات أ   أ  خمتلف املواد، وعملي للتجررارا يف الفيزيررا  

 لسررررررمعية   معينات التعلم تشررررررمل وسررررررالل  التعليمية ا و الرياضرررررريات  أما دليل املعلم فهو عادة كتاا وا د،

  لبصرية أو البصرية أو السمعية ا
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 مفردات املنهج الشامل 

 يتألف املنهج الشامل من املفردات األساسية التالية :

   املقرر الدراسي 

ال يعا  حباد     مرادفا للمقرر الدراسرررررررري، إال أن هذا علي الرغم من أن ققدا كبريا كان يوج  للمنهج التقليدي لكوق

لى ركالز مل تكن  ىل يف مفردات املنهج الشررامل وأارربح يقوم ع وعدم أهمية هذا املقرر بل إق  ال يزاد وسرريظل املفردة األ

تباينون يف ميوهلم    اجملتمن والبي ة  إذ ملا كان املتعلمون ي    الرتبية التقليدية تلقي هلا باال ومن هذه الركالز املتعلم و          

وجيتها، وملا  لت رختلف كذلك يف فلسرررررررررفتها وإيديو واهتماماتهم ويف قدراتهم واسرررررررررتعداداتهم، وملا كاقت اجملتمعا 

 املقررات   يج  أن يكون لكل هذه االختوفات ارررررد  يفكاقت البي ة تتفاوت يف طبيعتها ويف مواردها ويف مشررررركوتها، ف

 الدراسية 

    املراجن املصا بة 

ملقرر إال أق  يف  اجة دالمة   أهمية الكتاا ا ومنكتاا دراسررري مقرر   تتم ترمجت  إىل ،بعد االتفاق على املقرر الدراسررري

ثنا  إعداده لكل  بعض احلاالت، لذا جي  علي املعلم أإىل شر  من جاق  املعلم وتطبيق وإعادة تنظيم ورمبا تصحيح يف

سرررتطين   و  الكتاا املدرسررري الذي يدرسررر   تى ي درس من دروسررر  أن يرجن إىل مرجن وا د على األقل أعلى من مسرررت 

األمثل للكتاا   اجن اليت يسرتعني بها املعلم علي التدريس رجمابهة أسر لة املتعلمني واسرتفسراراتهم، ومتثل جمموعة امل   

 تجزأ من مفردات املنهج الشامل املقرر الذي يدرس  عامو مساقدا قويا، ومن ثم فهي جز  ال ي

 ريس  و يادة فاعليت إليها املعلم لتحسني تد ويلجأ: الوسالل التعليمية  

  :االهدا  املرجوة من املنهج اوتعت  من أهم الوسالل اليت تتحقق بهطرق التدريس  

  :ركت  يف العملية التعليميةاملنهج الشامل على قشا  املتعلم ومشايقوم النشاطات  

 سالي  التقويم االمتحاقات وأ 

 ن ملعلم ممتا  كذلك وامنا جي  أان يكون املنهج ممتا ا ومنفذه يكفي أالمعدات( : ، العوامل اجملالية )مرافق، مبان

ذ هرذه عمليرة   المكراقرات واملعردات ممرا جيعرل عمليرة التنفير       ي تتم فير  عمليرة التنفيرذ مولمرا وبر  ا     يكون املكران الرذ  

دريس وحسررن   جملهزة واملوع  الفسرريحة تثري عملية الت ما ال شررك في  أن املباقي املتسررعة واملخت ات ا  ممبدعة ف

 من جودتها 

 ة اليت يعيش فيها،   ة معايشت  ثقافات خمتلفة يف البي م قتيجويقصد بها ات ات اليت يكتسبها املتعل    املنهج اتفي:

دخل املعلم إىل  درسة  مثاد: تعلم الطفل أن يقف عندما ي وهي االمور اليت يتعلمها املتعلمني بدون توجي  مباشر من امل 

 علم غرفة الفصل ا رتاما ل  عندما ير   مول  يقفون عند دخود امل

 

 قالمة احملتوياتعودة ل
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  العصررر  هي الرتبوية هدا فاأل  فعاد تربوي برقامج ألي ليسررريةالر اتصرررالل أوىل هي واحملددة الواضرررحة ألهدا ا

  بنا ة وغري وعشوالية ةتاله تصبح بدوقها  يث  الرتبية لعملية الرليسي

 عبارة هو الرتبوي فاهلد  كذل وعلى  وحديات  مو ات وط أوضررراع  و اجملتمن فلسرررفة  تعكس مرنة الرتبوية األهدا  

   املوقف يف تفاعل  و لتعلما خب ات مروره قتيجة املتعلم لد  ظهوره اجملتمن يأمل مرغوبا سرررررررررررررررررلوكا  حدد مجلة أو

   خب ات مرورهم قتيجة نياملتعلم شخصيات    يف لتحقيقها قسعى  اليت السلوكية  التغريات تصف  عبارة وهو التدريسي 

  متنوعة ميةتعلي

 األهدا  اشتقاق مصادر

 :يلي ما ويةالرتب األهدا  منها تشتق اليت املصادر أبر  من

   لثقايفا وتراث  و اجات  الرتبوية فلسفت  و اجملتمن   ١

  علمهموت تفكريهم وطرق العقلية قدراتهمو ودوافعهم وميوهلم و اجاتهم املتعلمني خصالل   ٢

  العلمي التطور قتيجة تمشررررررررررررركو من اجملتمن يواج  وما باتها،ومتطل املعرفة شررررررررررررركادوأ التعلم، عملية مكوقات   ٣

  والتكنولوجي

  النفس علمو التعليم و الرتبية يف املختصني اقرتا ات   ٤

  تنفيذها و إعدادها يف املشاركني واملعلمني ية،الرتبو املناهج معدي واجتاهات ورغبات دوافن   ٥

 الرتبوية األهدا  مستويات

 :أقسام ثوثة إىل الرتبوية األهدا  تقسيم وميكن

 امةع تربوية أهدا 
 للمرا ل اةخا تربوية أهدا 

 التعليمية
 (سلوكية) تدريسية أهدا 

 عامة النطاق اسعة و شاملة  أهدا 

  ليةعم طريق نع تتحقق الصررياغة

   أهدا  ب  مرتبطة    كاملة    تربوية 

 تشررري  اجملتمن خصررالل و الدولة

  تعلمامل سررررررررلوك يف كبري تغري إىل

  ااحل مواطن بنا  مثل

  

ي  قررمب ترتبط أهدا  هي    دراسررررررررررررر

   أهدا   وهي دريبية ت  بو دة  أو معني

  ما وضرح وت بدقة ددح األمد قصررية 

  راسرررررررررة د من ملتعلما يتعلم  أن جي 

   عني،م بنشرررررا   لقياما أو معني مقرر

   حديدا كثرأ اررررررررررررررررياغتها وتكون

   العامة هدا األ من ورخصرررررريصررررررا  

  يف  MS Access مجقابر دراسررة  مثل

  ةالثاقوي املر لة

   ةودق ديداح أكثر بشرررررركل  تصررررررا  

   أهدا ب ترتبط ةمباشرررر أهدا  وهي

   توالتعميمررا  اتاملرردركرر  ) الترردريس 

   سررررلوكلل واررررف وهي (تعلمها املراد

ات   لررك ت تعلم على الررداد      ،املرردركرر

   ثرأك لسرررررررلوكيةا األهدا  وتعت 

    األهدا  نم ورخصرررررريصررررررا  حديدا

  ااةوات العامة الرتبوية

 
 ودة لقالمة احملتوياتع                          احلاسوا ملادة العامة األهدا       اهلد  الشامل للرتبية
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 كيالسلو اهلد  عريفت

 هو أو  للمو ظة ابلق سلوك هي ة على املتعلم من قيق ح املرغوا التعلم لناتج و دد وواضح دقيق واف

 خب ة املتعلم مرور بعد تقومي  ميكن والذي املتعلم سلوك يف  دوث  املتوقن( املرغوا) للتغيري وافي تعبري

  معينة تعليمية

 

  الرتبوية العملية يف األهدا  حديد إجيابيات

  د اهل هذا لتحقيق املناس (  احملتو  ) العلمية املادة اختيار على املعلم يساعد  1

  ملولمةا الرتبوية األقشطة اختيار على املعلم يساعد  2

  ملطلوبةا التعليمية الوسالل حديد على املعلم يعني  3

 مد  على كموحي سيقي الذي التقويم أسلوا بتصميم كوذل املتعلمني تقويم عملية املعلم على يسهل  4

  املرجو اهلد  املتعلم حقيق

  من  املطلوا إدراك على يساعدهو للنجا  الو م األدا  مستو  للمتعلم حيدد  5

 

 السلوكي اهلد  أجزا 

   األساسية السلوكي اهلد  أجزا   1

 بدقة التعلم سلوك حيدد الذي السلوكي املتارع الفعل . 
  حقيقها املراد املهارة: احملتو . 

 

   االختيارية السلوكي هلد ا أجزا   2

 ،د اهل حقق إىل يشري الذيو لألدا  املقبود املستو  أي-  األدا  من األدقى احلد :األدا  معيار

  املتعلم من املطلوبة ااتقان درجة

 السلوكي اهلد  اياغة شرو 

   ددو  للفهم قابو املعنى واضح اهلد  يكون أن  1

  املعلم سلوك سولي املتعلم سلوك على اهلد  يركز أن  2

  التعلم قشا  وليس التعلم تجاق اهلد  يصف أن  3

 (مركبا هدفا يكون أال  )للتعلم وا د تجاق على اهلد  عبارة تقتصر أن  4

  والقياس للمو ظة قابو اهلد  يكون أن  5
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 السلوكية األهدا  تصنيف

  بلوم العلما  هؤال  همأ منو  األدا ، جواق  أساس على يةالسلوك األهدا  تصنيف العلما  من الكثري  اود

 اجملاد  ركي، النفس جملادا املعريف، اجملاد:  هي ثوثة التجما إىل السلوكية األهدا  و موؤه بلوم انف 

  واالقفعاد والعمل الفكر وهي ااقسان بها يقوم اليت الوظالف أقواع التصنيف هذا ويقابل   الوجداقي

 املعريف اجملاد: أوال

   الذهنية اطاتوالنشررررررر  العقلية ملياتبالع ملعريفا اجلاق  يهتم

   ذكر،والت الفهم عملياتو احلقالق مبعرفة تتصررررررررررررررررررررل  اليت

  وبنا  لوماتاملع مبعاجلة تااررررة ا واألسررررالي   الطرق ومعرفة

 سرررررررررت  إىل اداجمل هذا وقسرررررررررم   يماتوالتعم واملبادئ املفاهيم

  تتدرج ياتاملسررتو  وهذه صرراعدي ت ترتي  يف متدرجة مسررتويات 

    يداتعق األكثر إىل سيطالب من

  عليها التعر  أو ذاكرةال من استدعالها طريق عن املعار و املعلومات اسرتجاع أو تذكر يعا  :التذكر مستو  1

   أمثلة على أفعاد هذا املستو : يتذكر ، يعّر  ، يعدد ، يسرد

  جديدة أشكاد يف هااياغت أو وتفسريها وترمجتها لبياقاتا أو املعلومات معاقي إدراك يعا  :الفهم مستو  2

 يفسر ، يستنتج ، يعلل    يوضح ، ، يرتجمأمثلة على أفعاد هذا املستو :  

 

 واقني اقف جديدة، ويشمل استخدام القواعد والقأي استخدام املعلومات وتوظيفها يف مو مستو  التطبيق:  3

  هن   بط ، يشغل ، يعمم ، ييطبق ، يستخدم ، يرأمثلة على أفعاد هذا املستو : 

 على القدرة ذلك  ويتطل  ينها،ب العوقات وبيان اجلزلية، وقاتهامك إىل املعرفة حليل ب  يقصد :التحليل مستو  4

  القيم اياغةو غريها، عن احلقالق اياغة ومتيز ةاهلام العناار متيز  ددة، غري مسلمات استنتاج

    ، يتيف حيلل ، مييز ، يقسمأمثلة على أفعاد هذا املستو : 

 يظهر ال حبيث ا دة،و كلية و دة لتكوين بعتها من ساسيةاأل العناار أو األجزا  مجن أي :الرتكي  مستو  5

  العناار هذه بني الفصل

 ، يعد ، يصمم ، يبا     يؤلف ، يرك  ، ينتجأمثلة على أفعاد هذا املستو : 

 من أساس على يكون مناسبة قرارات ارخاذ وأ ما، قظرية أو عينةم فكرة قيمة على  كم إادار أي :التقويم مستو  6

  كوهما أو جيةاتار املعايري أو الداخلية األدلة أو الشواهد

    من تحققيوا ن ، يقرر ، ينقد ، يقارن ، يفتل ، يقوم ، حيكم ، يأمثلة على أفعاد هذا املستو : 

  

 التقويم

كيــب رت  ال

ل لـــــــي  التح

 التطبيـــــــــــق

 الفـــــــــــــــــــهم
ر كــــــــــــــــــــــ  التذ

 التقويم
 

 الرتكيرر 
 

 التحلررررررريل
 

 التطبيرررررررررررق
 

 رررهمررررررررررالفرررررر

ررالتذكررررررررررررررررر  رررر
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 املهاري/  ركي النفس اجملاد: ثاقيا

م تتطل  اليت املهارات لىع يركز اجملاد هذا أن أي املتعلم، عند ركيةاحل اتهاربامل يهتم اجلاق  النفس  ركي  استخدا

 املتعلم فإتقان اآلخرين، النياجمل عن اجملاد هذا فصل ميكن وال  عمل أي ألدا  األقشطة مثل اجلسم عتوت وتنسيق

 املتعلم، تلقاه الذي التدري  عقو وكذلك تعلمها اليت النظرية ميةالعل للمادة إتقاق  على يعتمد  ركية مهارة ألي

   ب  واقتناع  ميل  ومد 

 

 املو ظة مستو  -1

  واسررررتخدام العناارررررو األشرررريا  مو ظة  يث من  ركية النفس املهارات تكوين إىل يسررررعى املسررررتو  هذا

  ببعض بعتها عوقاتهاو ومكوقاتها األشيا  لتفاايل ك إدرا إىل يؤدي مما املو ظة يف كلها احلواس

   يشاهد ، يصف ، يفرق ، يعاين يفحل، ، يستكشف ن،يتاب ، يراق لة على أفعاد هذا املستو : أمث

 التقليد مستو  -2

  شاهدها اليت اتطوات قفس متبعًا معني عمل من جز  أو عمل بأدا  املتعلم يقوم

    يعزد ، رخيتا ، نسقي،  يسجل ، يقلد ، يتبن ، ينسخ ، يكرر ، يتنقلأمثلة على أفعاد هذا املستو : 

 

 التجري  مستو  -3

   تقليدًا وليس قبل، من ظ وال  شرررراهده  ما على معتمدًا ما انإقسرررر  مهارات تقليد أو أدا  أو عمل فراررررة  يتا 

  لتقليدا مستو  من أعلى املستو  هذا أن  يث  رفيًا،

ررتو :  ر ررور ، ينظم ،يكت  ، فرقي ، حياود ، ينفذ ، ينتج ، يعمل ، جيرا ، يؤديأمثلة على أفعاد هذا املسر ر  ، يصر

   جيرد
 

 املمارسة مستو  -4

     األخطا ، وقلة األدا  رعةسرررر  يادة املسررررتو  هذا يف أدا ه ظاهرم ومن   وسرررروسررررة  بتلقالية ما مهارة يؤدي أن

  املهارة دا أ يف متقدم ملستو  الواود قتيجة اجلهد وقلة

   يقيس ، يربط ، ميارس ، رريك ، عرضي ، يكت  ، يطبن ، يرفن يقرأ، ، جيمنأمثلة على أفعاد هذا املستو : 
 

 وااتقان التكيف مستو  -5

  بسررررررررررهولة األدا  أو ملهارةا أو احلركة يؤدي أن للمتعلم كنمي  يث عاٍد، مسررررررررررتو  يف املهارة تكون على يدد

  واامكاقات هدواجل الوقت يف توفري من وااتقان باجلودة املستو  هذا يف األدا  ويتسم وسرعة،

    خيطط،  يكيف ، يغري ، يهذا ، يف يتحكم ، يربط ، يشكل يرسم ، ، جييداد هذا املستو : أمثلة على أفع
 

 اابداع مستو  -6

   أسررررررالي   أو مناذج إ داثو التطوير على القدرة إىل تصررررررل  اليةع مبقدرة املهارة تنفيذ يتم املسررررررتو   هذا يف

  معني عمل أدا  أثنا  يف جديدة

  ، يؤلف ، يبتكر ، يبا  ، نشر  ي ، يصرمم   ، يطور ، يسرتخدم   مم،يت ، تحدثيسر أمثلة على أفعاد هذا املسرتو :  

ن    يعلق ، يكّو
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 (العاطفي) االقفعالي اجملاد/   الوجداقي اجملاد: ثالثا

  اجلاق     هذا  أهمية  وترجن  والتعاون  واال رتام كالتقدير    القيمو والعواطف باالجتاهات     يهتم اجلاق  الوجداقي    

  هلا، يتعرض اليت للمواقف يةاليوم اسرتجابت   يف املتعلم أن خرن ومبعنى ااقسراقي،  سرلوك ال  ركات ميثل لكوق 

 تشركل  واليت عنده، ملوجودةا الدوافن قوع على يعتمد إمنا خصرية شر  أو اجتماعية علمية، املواقف تلك كاقت سروا  

  مستويات  مخسة  يف وجداقيلا التعلم و مو ه كراثوود ديفيد فان  وقد  للمتعلم الوجداقي البنا  جمموعها يف

     القيم كوينت التنظيم، التقدير، االستجابة، االقتباه،:  هي

  اجملاد إىل األسرررررررراسرررررررري   دخلفامل  تاما تكامو متكامون قهماأل املعرفية عن الوجداقية اجلواق  عزد اتطأ ومن

  مستو  أن جند فإقنا املعرفية اتاملستوي سلم إىل قظرقا ولو ملعريف،ا اجلاق  ميثل الذي ااقسان عقل هو الوجداقي

  وهذه األ كام، إارررررردار  لىع القدرة عن عبارة التقويم أن ىلإ القود سرررررربق  ولقد السررررررلم،  هذا قمة حيتل التقويم

   اجملتمن، يف السررررررالدة التقاليدو واملعتقدات االجتاهات من لدي  كوقتت املتعلم قفس يف داخلية معايري هلا األ كام

  علوملل األساسية املبادئ من جا ت جيةخار معايري هناك وأيتا وجداقية، عناار وكلها

 (:التلقي) االقتباه مستو  -1

  التعر  إىل للسررعي  – لقاليالت – فتررول   يدفع  مما ما مثري ىلإ املتعلم اقتباه جذا يتم املسررتو   هذا ففي

  أو االختياري مالهتماا إىل البسرررررريط  الوعي من التعلم قتالج وتتفاوت  املثري هذا وخصررررررالل  اررررررفات  على

   يستخدم يتوقن، حيفظ، يستمن، صغي،يأمثلة على أفعاد هذا املستو :   االقتقالي

 

 :االستجابة مستو  -2

 من السرررابق املسرررتو  يف مت ام على بنا  التعليمي املوقف يف يشرررارك أن املتعلم من يتطل  املسرررتو  هذا ويف

   امليود خوهلا من تتررررح ي  املعلم من مفروضررررة  وليسررررت  اليةتلق تكون أن يفرتض واملشرررراركة  االقتباه، جذا

 ، يوافق ، يتبن ، يصررف ، يفترل  يسررتمن، خيتار، يعزد، تحكم،يأمثلة على أفعاد هذا املسررتو :   واالهتمامات

ون    يف يشارك ، طيني ، يبادر ، حيكي ، جيي  ، يناقش ، يتعا

 

 :التقدير مستو  -3

  لشري   وتقديره إدراك  دي ل فيتأكد الواضرحة،  ااجيابيةو يةبالفاعل املسرتو   هذا يف املتعلم سرلوك  يتميز

    ود قظره وجهة عن يع  ثم ومن قيم ، تتكون املتعلم اجتاهات تكون خود ومن ذاتيًا، تقديرًا ما موضرررروع  أو

ستو :     واضرحة  وثقة وتلقالية بوضرو   أواملوضروع  الشري   ساعد،  شارك، يأمثلة على أفعاد هذا امل  خيصل،  ي

    ميارس ، يسهم يقرر، ، جيادد ، يعارض ، يؤكد ، يدعم

 

 :(بقيمة االتصا ) القيمي النظام تكوين مستو  -4

  اسلوك وأابح ب ، ااميان  د إىل ووال ما، موضوع أو ما ي ش حنو املتعلم اجتاه على يعتمد املستو  هذا

 ، جيرد ، يصررو  ، يؤيد ، منظيأمثلة على أفعاد هذا املسررتو :   لماملتع لد  القيمة تتكون ثم ومن لدي ، ادالم

   يغري ، يعدد ، يفاضل ي ر، ، يطور ، يكيف ، يتمسك
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 :القيمي السلوك مستو  -5

  القيمي النظام ويثبت قيم،وال  واملعتقدات االجتاهات كاملتت  يث الوجداقي، اجلاق  مسرررررتويات  أعلى وهو

   مواقف يف يكرره ادد  اسرلوك  دالفر يسرلك  ذلك على اوبناً   شرخصريت    وطبيعة الفرد سرلوك  عن  وينتج

ستو :  أمثلة على أفعا  املوقف  دوث قبل ل أفعا ردود وتوقن ب  التنبؤ ميكن مما خمتلفة ستحدث د هذا امل  ، ي

    يتطوع ، عن يدافن ، على حيافظ ، يتصر  ، يسلك  ، طل ي  ، يؤثر ، يكمل  ، يتجن  ، يواج  ، يراجن

 

 :السلوكية ا األهد واياغة لتحديد عامة إرشادات

  ووضو  قةد بكل" ات ة جواق "  س  األهدا   دد   1

  املناس  بالفعل سلوكي اهلد  ابدأ   2

  عنها االستغنا  ميكن اليت اتالكلم من خالية سلوكي هد  كل عبارة اجعل   3

  املعلم أدا  وليس املتعلم أدا  توضح عبارات يف اهلد   دد   4

  دراسيةال املادة وليس في  املرغوا لياالنه السلوك ترسم حبيث اهلد  عبارة ضن   5

  فقط وا دا مياتعلي قاجتا تتتمن حبيث اهلد  عبارة اغ   6

  هدفا الدرس يف عبارة لك تصبح حبيث هلا لزوم ال أهدافا تتن ال   7

 

 :السلوكية األهدا  اياغة يف شالعة أخطا 

  املتعلم كوسلو التعلم قتالج من بدال املعلم قشا  واف 

  ركبةم أهدا  اياغة 

  األهدا  جماالت بني احلاد الفصل 

  السلوكية للصياغة تصلح ال أفعاال استعماد 

 يعر  ، يبني ، يوضح: مثل تفسري من أكثر حمل أفعاد

 تعلمي يدرك، يعتقد،  يؤمن،  يفهم، عي،ي:  مثل قياسها أو مو ظتها ميكن ال أفعاد

 

 عودة لقالمة احملتويات
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 الدرس عدادإ أهمية خوهلا من تتجلى اليت اجلواق  عضب

  املسرررار  يعّين بذلك فهو ية،والعشررروال  االرجتاد من حمي  التاليب وترتيبها، أفكاره تنظيم على املعلم يسررراعد  

    ل  تظهر قد ليتا التعليمية املواقف فيتوقن  في ، يتحرك الذي

 تؤدي اليت احملرجررة  فاملواق من كثريا جينبرر   كمررا  ليميررة، التع املواقف مواجهررة  يف املعلم ثقررة  من يرفن  

  ت قدرا يف والتشكيك ب  الظن سو  إىل مبتعلمي 

 يكون أن بعد الفصل، إىل ع م إ تارها على فيعمل لدرس ، يميةتعل وسالل من يلزم  ما بتهي ة املعلم يساعد 

  استعماهلا وأجاد  عرفها قد

 ملناسبة للدرس ر األقشطة واالسرتاتيجيات ايعني املعلم على اختيا 

  التدريس أثنا  شي ا يقس اإذ املعلم إلي  يرجن والتعلم يمالتعل لنشا  مكتوبا سجو الدرس إعداد يعت  

 للدرس املناس  التقويم وضن على املعلم يعني   

  وتقومي ،  املعلم متابعة    يف نوااداريو املوجهون علي   يعتمد  ذإ الرتبوية،  النا ية    من مهما  الدرس  إعداد  يعد  

 مبهام القيام يف مهمو- ةوااداري الفنية النا ية من- عدُي دروسرررررررررررررر   بتخطيط يهتم ال الذي املعلم أن ذلك

  وظيفت 

 اليومي ااعداد عملية أسس

 :علي  جي  ألكملا الوج  على دروس  بإعداد املعلم يقوم لكي    

 همواهتمامات وقدراتهم املتعلمني خصالل فهم  

 املدرسةب املتوفرة املناسبة والتقنيات لألدوات مسح  

 ومتعلم ومعلم تقويمو و تو  وطرق أهدا  من وعنااره املنهج فهم  

 الدروس إعداد يف اجلمودو الروتني عن والبعد دالما واالبتكار التجديد  

 اجلارية واأل داث باملتعلم حمليطةا بالبي ة متوفر هو مبا ااعداد عمليات ربط   
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 الدروس إعداد سجل

  تربويا املهنة من متكن  أو ات اجتاه أو اهتمامات  أو شخصيت     اق ج من سوا   املعلم كيان الدروس إعداد سجل  يعكس

  يف  ددة عناار على الرتكيز يف املعلم يساعد بأسلوا وتقسيم  وسالدر إعداد بسجل العناية يستلزم مما  علميا أو

 :التالية الصفحات لسجلا يتتمن أن جي  و مرة كل

 املؤهل السرابق،  العمل مركز عيني،الت تاريخ امللف، رقم اجلنسرية،  قي،املد الرقم الرباعي، االسرم   )املعلم بياقات   

)            

 الدراسي اليوم توقيت  

 داريةإ مهام أو أقشطة سوا  إلي  املسندة األعماد ثم تدريسها،ب يقوم اليت واملواد للمعلم الدراسي اجلدود  

 احلالي الدراسي للفصل املقرر تو ين خطة  

  احلاسرررررررروا تدريس هدا أ التعليمية، املر لة أهدا  الكويت،ب للرتبية الشررررررررامل اهلد   )الرتبوية األهدا   

 "(التدريسية"السلوكية ألهدا ا املر لة، يف احلاسوا تدريس أهدا  العامة،

 قررامل و ينت خطة  س  للدرس اليومي( ااعداد) التحتري  

 مستقل بسجل حصةلل يرفق أن أو الدروس إعداد سجلل اليومي املتعلمني متابعة سجل يتم أن ميكن  

 الدروس إعداد عملية طبيعة

   املواد مجين يف وا دة اعدادا عملية طبيعة ولكن أخر  إىل مادة نم للدروس اليومي لإلعداد العام الشرررركل خيتلف قد

  األخر  األس لة من عدد نهام يتفرع سية،رلي أس لة أربعة قطاق عن رخرج وال

 وهل  كيف  ماذا  ملاذا : اماالستفه بعومات تبدأ األربن األس لة هذه  

 األهدا    قعلم  ملاذا

 التعليمي احملتو    قعلم  ماذا

 بويةالرت والتقنيات التدريس طرق   قعلم  كيف

 التقويم  التعلم   دث هل
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  الدرس إعداد عناار

  قةالساب األس لة ضو  يف األساسية ناارعال وتتتمن

  للدرس واملكاقية الزماقية األبعاد : لعاما ااطار

  املقرر تو ين خطة يف وروده  س  ،الدرس موضوع : درسال عنوان

  من  يؤخذ  يث درسال بعنوان مباشرة العام اهلد  يرتبط : لعاما اهلد  

 األهدا 

 :السلوكية

ه مرور بعد ملتوقنا املتعلم سرررررلوك  تعكس اليت ةالصرررررور  على يةالسرررررلوك  األهدا  هنا تكت 

  الو مة لتدريسا وعمليات مهام لتوضيح طوات خ على الدرس أهدا  تو ع   ددة خب ة

 : ةلرتبويا التقنيات

   املوقف اثرا  الدرس رضع أثنا  املعلم يسرتخدمها  ليتا واملعينات التعليمية الوسرالل  تسرجل 

    التعليمي

قف على  مها يف الدرس الوا د، فهذا يتوعدد معني للتقنيات اليت ميكن اسررررررررررررتخدا ال يوجد

لل وجودة  علمني، ومد  توافر تلك الوسرراطبيعة أهدا  الدرس و تواه، وعلى مسررتويات املت

ملناسررررررر     ة الو مة السررررررتخدامها والوقت ا  التها ومد  متكن املعلم من املهارات التدريسرررررري 

 لعرضها 

 :املقدمة

 :تكون وقد هلا موتشويقه اجلديدة للمعلومات املتعلمني عقود إعداد: املقدمة أهمية   

 تعلملدرس من مواضين تتعلق ببي ة املل امتهيد  

 ستعرض   تعلم فكرة عن املفاهيم اليتعرض الناتج النهالي للو دة،  تى يتكون للم

 خود الدروس القادمة 

 مراجعة جلز  سبق دراست  ل  عوقة بالدرس  

 املقدمة : يفيراعى 

 ن الزمن وضو ها ومناسبتها للسن واجلز  املخصل هلا م 

 ًا خااًا يفيد الدرس اجلديدتكون  لقة لتنظيم معلومات املتعلمني تنظيم  

  ا رس بل يشررررت  أن تقتصرررر على م  جي  أال تكون مطولة حبيث ال تتناسررر  من الد

  ام والتشرررررويق إىلملدرس اجلديد وما يقرا االهتا يكفي لتوجي  عقل املتعلمني إىل

 أقفسهم 

 : العرض

  احلصة يف شر ها بتسلسل مذكورة الدرس بنود وتناود شر 

 ل   اد لكل املتعلمني، يف كل مراليس مثة طريقة وا دة مثلى تصررررررررررررررررررلح لتدريس كل املو 

خدامها يف  الطريقة أو الطرق املتوقن اسررررت  التعليم  يتعني عليك يف هذا اجلز  ااشررررارة إىل 

تقويم يف  ن استخدامك الوسالل وأسالي  ال    أن يتم ذلك على حنو متكامل مالتدريس، على 

 درسك   

 من قواعد التدريس:

حلسررية يف  لوسررالل التعليمية واملعينات ا التدرج من احملسرروس إىل اجملرد باسررتخدام ا   -

 تنفيذ الدرس 

لوم  املع اه أن املعلوم للطوا خمتلف عنالتررردرج من املعلوم إىل اجملهود من االقتبررر  -

 للمعلم!

 من األمثلة الستنتاج القاعدة  -
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 ا ر  على:

 ياة ضرورة االهتمام بربط املادة العلمية باحل -

 حلصة مراعاة مناسبة طريقة التدريس لزمن ا -          

 

 : التطبيق

  لدرسا مبوضوع تتعلق أدالها أو احبله املتعلم يقوم متارين أو تدريبات

   املهارية    رفية، املع اجلواق   ملختلف علمنياملت اكتسرررررررررررررررررررررررررراا  من التحقق يتم خول   ومن

  والوجداقية

 : لصفيا التقويم
   لقياس( أخر  ميةتعلي وسرريلة أي باسررتخدام أو) حريرية أو شررفوية بسرريطة مناقشررة أسرر لة

  قهايتها أو احلصة أثنا  وتناقش السلوكية األهدا 

 : لوافيا التقويم
   مبدأ لتطبيق ميدان خري فهي الفصررررررررررررررل،  خارج دالهاأب التكليف يتم اليت املنزلية الواجبات

  الذاتي التعلم

 : مو ظات

  لدرسا مفاهيم/ مفهوم عرض تأجيل سب  تسجيل

   إعداد يف كتوبةامل من أفتررل  بشرركل  مفهوم رضلع اسررتخدمت  خمتلفة تدريس طريقة راررد  

  الدرس

 

 ااعداد خطوات

 املراجن خمتلف من ياأ أو املعلم دليل ملدرسي،ا لكتااا: خود من الدرس موضوع يف الدقيقة القرا ة  

 احيحة ياغةا ااياغتهو ووضو ، بدقة الدرس أهدا  حديد  

 تلك لتحقيق اتطة رسررررررررررم  وهي التالية اتطوة يف ابدأ دقة،ب الدرس أهدا  حدد أن بعد الذها  ااعداد 

  ذهنك يف بلورتت قد التدريس خطة فكرة كونت أن جي  الكتابة يف تبدأ أن وقبل  األهدا 

 شرركل على بتسررجيلها مق الدرس سررري لطريقة ومرتابطا اموك تصررورا تصررورت تكون أن بعد الكتابي ااعداد 

   بأهدا  ارتباطهاو الوقت عامل خطوة كل يف راعيام ااعداد، عنااررررررر شرررررراملًة و ددة، واضررررررحة خطوات

  الدرس

 علي  وينبغي واملعينة، التعليمية الوسررررررررالل عضلب الشررررررررر  يف ماملعل حيتاج ما غالبا، الدرس متطلبات اعداد  

     في  ستستخدم الذي ملكانا يف استخدامها وإمكاقية و يتهاا من والتأكد الوسالل هذه بتحتري االهتمام
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 الدرس إعداد عند املعلم فيها يقن شالعة أخطا 

 رةم من أكثر الوا د للدرس الدرس تاريخ كتابة  

 فقط وا د لفصل الدرس تاريخ كتابة  

 التاريخ كتابة يف ااهماد  

 الدرس ملوضوع تصلح ال وسالل كتابة  

 الرتبوية التقنيات يف إليها ارةااش مت الشر ، أثنا  تقنية استخدام جتاهل  

 تربوية تقنية يعت  ال املدرسي كتااال  

 ( املراجعة بنود حدد إمناو السابق للدرس قصرية مراجعة) كتابة يصح ال 

 ل بدون ترتك أو  … افحة تمارينال  ل ذكر عدم   

 ًاجد طويلة وال جدًا قصرية تكون فو النقا  عدد  يث من العرض أسلوا مناسبة  

  اختيار خاط  لألقشطة واالسرتاتيجات 

  عدم حديد دور املعلم أو دور املتعلم بشكل واضح 

 اليت األس لة فكرة، من كثرأ تطر  اليت املربكة األس لة  )اتاط ة الصياغة ذات الصفية األس لة اختيار 

 ( ااجابةب املو ية األس لة اهلد ،  ددة ريغ الغامتة األس لة ال،/  بنعم إجابتها تكون

 احلصة  ود مو ظات  لتسجيل املعلم إهماد  

 

 السلوكية  ألهداا إعداد عند املعلم فيها يقن شالعة أخطا 

 الدرسب تااةا اجلواق  كل تشمل أن جي : األهدا  عدد قلة  

 املتعلم/  أن كلمة استخدام عدم  

 هلد ا اياغة يف(  … كأن ر مثل)  أمثلة استخدام  

 املتعلم وكوسل التعلم قتالج من بدال املعلم قشا  واف  

 مركبة أهدا  اياغة  

 األهدا  جماالت بني احلاد الفصل  

 

 

 

 عودة لقالمة احملتويات

 يف املنهج الوطا  املطور إعداد الدروس
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ر    ملية التعليم والتعلم, وتقصرررري مَدتها و بأقها أجهزة وأدوات ومواد يسرررتخدمها املعلم لتحسرررني ع   عَر ت شرررر  األفكا

التعلم بهد  الوارود    ة حنووسرهم واالجتاهات ااجيابي وتدري  املتعلمني على املهارات وغرس العادات احلسرنة يف قف 

 إىل احلقالق العلمية الصحيحة    

 من وظالف التقنيات الرتبوية

 مني بصورة قشطة و إجيابية يف التعلم ميكن أن تؤدي التقنية الرتبوية إىل  يادة مشاركة املتعل 

 علية  الفاو  وقها تدريسها بذات الكفا ةتعمل التقنية على تيسري تعليم موضوعات معينة قد يصع  بد 

 للفظية اجملردة توفر ات ات احلسية اليت تعطي معنى و مدلوال للعبارات ا 

 رفة من املمكن أن تعمل على إثرا  التعلم و تنوين مصادر املع 

  إتا ة الفراة للمتعلمني الستغود  واسهم املختلفة  

  توفري مصادر أالية  قيقية للمعلومات  

 قالق هيم واحلتوفري وقت وجهد املعلم يف شر  املفا  

  تقليل كلفة التعليم  

  وموج  للنشا  املعريف  مشر ، ىلإحويل املعلم من شار  لأللفاظ، واملعاقي, والكلمات  

   جتعل ما يتعلم  املتعلمون باقي األثر ملدد أطود 

   تقدم خ ات واقعية تدعو املتعلمني إىل النشا  الذاتي 

 ت، والر وت  عند استخدام الصور املتحركة، والتمثيليا حلادتنمي فيهم استمرارية التفكري، كما هو ا 

 د املتعلمني تسهم يف منو املعاقي ومن ثم يف تنمية الثروة اللغوية عن 

 كثر كفاية تسهم يف جعل ما يتعلم  املتعلمني أتقدم خ ات ال ميكن احلصود عليها عن طريق أدوات أخر ، و

 وتنوعا  

 قة املو ظة  ، و تنمي فيهم دتثري اهتمام واقتباه املتعلمني 

  تقّوم معلومات املتعلم، وتقيس مد  ما استوعب  من الدرس  

   تسهل عملية التعليم على املعلم، والتعلم على املتعلم 

 فاظ الدالة عليها تساعد املتعلمني على التزود باملعلومات العلمية، وباألل 

 كنة من املتعلمني مم تساعد على إبقا  ات ة التعليمية  ية ألطود فرتة  

 ة القواعد الواج  مراعاتها عند استخدام الوسيلة التعليمي
        

   التمهيد الستخدام الوسيلة 

     استخدام الوسيلة يف التوقيت املناس 

    عرض الوسيلة يف املكان املناس 

   عرض الوسيلة بأسلوا شيق ومثري 

  رضها  ع التأكد من رؤية مجين املتعلمني للوسيلة خود 

 التأكد من تفاعل مجين املتعلمني من الوسيلة خود عرضها   

 ة  إتا ة الفراة ملشاركة بعض املتعلمني يف استخدام الوسيل 
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   عدم التطويل يف عرض الوسيلة جتنبًا للملل 

  املخل يف عرض الوسيلة    ااجيا 

    عدم ا د ام الدرس بعدد كبري من الوسالل 

 جتنبا القصرافهم عن متابعة املعلم   م املتعلمني بعد استخدامهاعدم إبقا  الوسيلة أما 

  ااجابة عن أية استفسارات ضرورية للمتعلم  ود الوسيلة 

 يف الوسيلة التعليمية عناار االتصاد 

  اآللة (  –الكتاا  –املرسل ) امُلعلم 

 ) امٌلستقبل ) املتعلم ومد  تلقي  حملتو  الرسالة  

  : )  منا  لهد  املرجو من خود ما حندث  من أيقاس مد  حقق الرسالة لالرسالة ) اهلد

 سلوكية يع  بها املستقبل 

 املعايري األساسية يف اختيار الوسيلة التعليمية 

  أن تكون مولمة ملوضوع الدرس 

  أن تكون  التها جيدة من  يث سومتها واو يتها 

  الدراسية  احلصةأن تكون مناسبة لزمن 

 علم ُملمًا بطريقة استخدامها أن يكون امُل 

  مراعاة جاق  التشويق وااثارة 

 مسميات الوسالل التعليمية 

 ية املعينات الرتبو ةالوسالل التعليمي عليمية الوسالط الت ا وسالل اايت

 لتعليميةوسالل االتصاد ا السمعيةالوسالل البصرية و سيطة الوسالل الو معيةالوسالل الس

 يةتكنولوجيا الرتب لتعليم وسالل تكنولوجيا ا لتعليمتكنولوجيا ا صريةالوسالل الب

  تحقق أهدافهاالشرو  الواج  توافرها يف التقنية الرتبوية املتميزة ل

  احلجم مناس ، سهلة احلمل والتداود 

  جذابة ومشوقة، استخدام األلوان املناسبة 

 واامولية علميةا  الاحة املادة العلمية اليت حتويها أي خالية من األخط  

 ا واالستفادة منها أال تكون مكدسة باملفاهيم العلمية حبيث يسهل قرا ته 

  بسيطة وغري مكلفة 
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 فوالد استخدام الوسالل التعليمية 

  تساعد على الفهم والتعلم الصحيح    

   تساعد يف معاجلة ظاهرة اللفظية 

  تعاجل الفروق الفردية بني املتعلمني    

 وتثري اقتباه املتعلمني  جتذا وتشوق 

  تبقي أثر التعلم يف ذهن املتعلم    

  تثري قشا  املتعلمني 

  تساعد يف احملافظة على ثقافة اجملتمن    

  تساعد يف  ل ومواجهة املشاكل التعليمية املعاارة 

 طق تثري القاموس اللغوي للمتعلم وتساعد على عوج مشاكل الن 

 هات مرغوا فيهاتعديل سلوك املتعلم وتكوين اجتا  

  توضيح وتسهيل العملية التعليمية على املعلم واملتعلم      

 مواافات الوسيلة التعليمية اجليدة 

   أن تعاجل موضوعًا أو فكرة أساسية      

  أن تتناس  والوقت املخصل هلا 

     أن تكون أفتل من غريها يف حقيق اهلد      

 تكار واالب أن تثري تفكري املتعلم وحفزه لإلبداع 

 أن تكون مناسبة ملستو  املتعلمني ومولمة لظرو  جمتمعهم   

       أن يكون موضوعها مرتبط باهلد  املراد حقيق 

  أن تكون مثرية وجاذبة القتباه املتعلمني 

  أن تتمتن الوسيلة باملصداقية و داثة املعلومات 

   يفتل أن تكون موادها مستنبطة من البي ة احمللية 

 لد  املتعلمني  ن قادرة على تنمية    االستطوع ومجن املعلوماتأن تكو 

 عرتضهم لتأمل ملساعدتهم على  ل املشاكل اليت تأن تنمي لد  املتعلمني القدرة على املو ظة والتفكري وا

 مستقبًو 

   أن تتناس  واألسلوا الذي ينوي املعلم استخدام 

  أن يسهل احلصود عليها 

  أن تكون نمنة 

 م اس  وعدد املستفيدين منها من  يث املسا ة واحلجأن تتن 

  أن يسهل استخدامها 

  أن تكون قليلة التكاليف 

  أن تكون يف  الة جيدة 

  أن تتناس  من التطور العلمي والتكنولوجي 

     أن تكون واضحة املعامل والكتابة واأللوان  
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  أن تتناس  الوسيلة من املكان الذي تعرض فيها 

 ت السابقة بات ات اجلديدة      أن تربط ات ا 

 أن تكون الوسيلة واقعية وبسيطة  

 أقواع " تصنيف " الوسالل التعليمية

  وت الصوتية التسجي-الوسالل السمعية: كالراديو التعليمي 

 اجليوا  (،- الوبرية- املغناطيسية –ريية الوسالل البصرية: غري املسقطة ضوليا: كالسبورات )الطباش 

 األفوم الثابتة(  -غرافية بصرية املسقطة ضوليا: مثل )الشرالح الفوتوالوسالل ال

 مي  فزيون التعليالتل -ليمية املتحركة فوم التعالوسالل السمعية والبصرية: مثل: األ 

  العينات ( -شيا  األ-الوسالل امللموسة: كاجملسمات ) النماذج 

                              التمثيليات التعليمية         

  الزيارات امليداقية 

  األلعاا التعليمية ووسالل احملاكاة 

 أمثلة للتقنيات الرتبوية

  ةالرتبويأجهزة التقنيات 

 فيديو    – صوتيةجها  التسجيوت ال -نلة التصوير - ipad نيباد- data show جها  العرض

 اللو ات والسبورات 

 السبورة 

  على العناوين كتابة ،والواضرررحة املناسررربة األلوان سرررتخداما اتط،  وضرررو: عند اسرررتخدامها اآلتي مراعاة جي 

  السربورة  تقسرم  ثم ،]احلصرة  الغياا، عدد احلترور،  ددع املتعلمني، عدد إمجالي الفصرل،  التاريخ،[ كتابة السربورة، 

 :أقسام ثوث إىل

 (  ثابتال) لتحتريا يف املتبن بالتسلسل عنااره وأ الدرس بنود كتابة مراعاة جي :  األود

  والتقويم التطبيق في  يكت :  الثاقي

  ما علومةمل توضيح  أثنا  باستخدام  ملعلما يقوم الذي املتحرك القسم وهو:  الثالث

 من: تأكدوال

 م مجيعا هلالسبورة واضحة  جلوس املتعلمني بشكل جيعل -

  النقل د من دقتهم يفن من السبورة وتأكوملتعلماما سينقل   حديد

 لبعد عن مل  السبورة بالكتابة  ايف الكتابة عليها قدر اامكان واالختصار  -

 إبرا  املواد املهمة، كاألوامر، واملصطلحات   -

 ليها مبجرد االستغنا  عن   احملافظة على تنظيمها يف قهاية كل  صة،  و ما كت  ع -

 

 لو ة اجليوا -السبورة الذكية 
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 األفوم 

  اذير استخدام األفوم التعليمية

 يفتل تسجيل الصوت من التنفيذ العملي - 

ضرورة مو مة شر    علم يف احلصة الدراسية جي  االقتباه علىاالعتماد على تعليق امليف  اد عرض الفيلم دون اوت و

 املعلم للفيلم املعروض، و أال يسبق العرض شر  املعلم    

بنفسرر  و يرتك املتعلمني    فيلم على كوق  يشررر  قفسرر  مل املعلم من ال ينما يتعا االعتقاد بأن الفيلم بديل للمعلم  -

    ودون تفاعل معهم أثنا  العرض  دون مناقشة بعد الفيلم

  

  اجملسمات 

    التالية:تشتمل اجملسمات األقواع 

يا  كما هي ألشيا  احلقيقية ذوات ااحلقيقي: يقصد باألش ي مفهوم الش:  Real Things or Objects األشيا 

         اسوا   ()معداد ، مساعة، جها   تعديل   أودون تغيري فيها 

     ) روبوت   (ل أو مبسط ذات  كامل التفاايي  هي تقليد جمسم للش:  Models النماذج 

ها  عديل فهي متثل يف اررررفاتها أو خصررررالصرررر من بي تها الطبيعية بدون ت األشرررريا  تأخذ:  Specimens العينات  

     ت الشبكات   (، توايو)قطن الذاكرةجا ت منها  اجملموعة اليت

 

 البطاقات   

   و موضوع الدراسةاور عقلية مناسبة ملا ههي تساعد على تكوين معان وو

   اجليدة البطاقات خصالل

   العلمية واضحة من  يث اتط واملصطلحات الوضو : حبيث تكون املادة-

  الرسم والظود وتقدير املسافات ثالعلمية والرسومات بالبعد الفا  من  ي البعد الفا : أن تتصف املادة-

  باملادة العلميةالبطاقة  اكتظاظ عدم-

  هاالتأكد من دقة املعلومة اليت ستشكل - 
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 تستخدم يف إعداد التقنيات الرتبوية يات جمأمثلة ل 

 برامج قل الصور ومعاجلتها

Photo Zoom Pro - High Quality Photo Resizer -Picture Resize Genius - S-spline  

 برامج إعداد اختبارات الكرتوقية

Articulate Quiz maker - Quiz Creator  -Quiz Builder   

 الفيديو شرو ات إعداد برامج

 Adobe Captivate- Demo Builder -Snagit Wondershare Demo Creator -Camtasia 

Studio  

 برامج إعداد ألعاا تعليمية

Macromedia Authorware  

 

 

 تخدام االيباد جميات تستخدم يف إعداد التقنيات الرتبوية باسأمثلة ل 

 برامج لعمل بطاقات الكرتوقي  أو فيلم تعليمي بسيط

Imovie-Perfect video - Cute Cut - Movie Maker 

 

 لبوم الكامريابأ من االقرتقت او اليوتيوا و فظ برامج لتحميل فيديو 

Media Burnner - Free vedio downloader 
 

 برامج لتصوير النشرات و فظها أو رفعها

Smart Scan - TinyScan 
 

 من احلاسواااليباد ربط عرض برامج ل

Crazy Remote - Air server 
 

 برامج التعامل من ملفات أوفيس

Quick Office - Smart Office2  
 

 

 

 

 عودة لقالمة احملتويات
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 مفاهيم عامة يف القياس والتقييم والتقويم

 أواًل : القياس

و حصررريل    لقواعد  ددة مثل قياس ذكا  املتعلم أ إعطا  قيمة رقمية أو عددية لصرررفة من الصرررفات طبقا عبارة عن 

 إعطا  قيمة رقمية لألشيا ()بإعطال  الدرجة، أي واف باألرقام للبياقات  

 

 ثاقيًا : التقييم

درات املوظفني ومثل مثل قياس ق ،ر يف ضررررررررو  معايري  ددةإعطا  قيمة لألمو، ووحديد املسررررررررتوي هو قياس اهلد 

 )تشخيل( ممتا ( أوجيد -يف )ضعيقيم مبستو  بأي امتحان بأن  املتعلمدرجات 

   لتقييماالختبارات الشفوية أو التحريرية أداة من أدوات اتعت  و

 

 ثالثًا : التقويم

وتعزيزها وققا    ة  ذلك قياس اهلد  ومعرفة ققا  القو كم على قيمة األشرريا  ولكن يتجاو ال يقتصررر على إارردار   

 )عوج( عوجية وقالية  التعف وعمل خطط لعوجها الرخاذ القرارات فهو عملية تشخيصية

 

 العوقة بني القياس والتقويم

 ملية التقويم على أساس قتالجها تتم عوسيلة اليت ال ميكن أن توجد عملية التقويم دون قياس ، فالقياس ميثل ال

 الفرق بني القياس والتقويم 

 التقويم القياس م

 حيكم على قيمت  يهتم بواف السلوك 1

2 

 لكمي للسلوك، ممايقتصر على التقدير )الواف( ا

نهالية إعطا  النتيجة ال جيعل  يعتمد على األرقام يف

 لألدوات أو الوسالللموضوع املقاس وميثل إ د  ا

 املستخدمة في  

ما الكيفي للسلوك، ك يشمل التقدير الكمي والتقدير

  قيمة هذا السلوكيشمل  كما أكثر مشوال يتعلق ب

  نن وا د يعد عملية تشخيصية وعوجية يف اس عن املوضوع املق يكون  دودا ببعض املعلومات 3

 ط يعتمد على الدقة الرقمية فق 4

ا الشمود ومن أبر ه سس ،أليعتمد على عدد من املبادئ وا

نوع يف فروق الفردية والتوالتشخيل والعوج ومراعاة ال

 الوسالل 

5 
ون أن ع املراد قياس  ديقتصر على إعطا  واف للموضو

 قب يعطي اهتماما للربط بني جوا
 س  ومن اآلخرين يقوم على مقارقة الشخل من قف

6 

 ة منلكن  أقل من  قيمأكثر موضوعية من التقويم، و

ة معرفة النتالج بدق النا ية الرتبوية، قظرا ألن

  تها ال يعا  شي اوموضوعية من غري تقدير لقيم

ة،  ضو  معايري  ددتفسر النتالج وتقدر قيمتها يف

لمني اس ملساعدة املتعوتتخذ قتالج هذا التقويم كأس

 برية على النمو وتصبح ذات فالدة ك
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 الرتبوي  التقويمخطوات 

 حديد األهدا     

 مجن البياقات   

 إادار احلكم وارخاذ القرار 

      الرتبوي التقويموظالف 

 ملناهج وطرق التدريس إعادة النظر يف األهدا  الرتبوية واألدوات التعليمية وا 

  حديد خطة املدرسة يف حقيق أهدافها   

  التعر  على ميود واجتاهات املتعلمني 

  ققل املتعلم من اف إىل اف          

 التعر  على مواطن القوة والتعف لد  املتعلمني لتوجيههم  

  االرتفاع مبستو  العملية التعليمية 

 خصالل التقويم الرتبوي اجليد

 :التخبط العشوالي  ل  أغراض  ددة يقيمها  تى ال حيدث أن يكون هادفا 

 :اتها وأبعادهايشمل العملية التعليمية جبمين مكوق أن يكون شامو  

 تها أو قبلها  تى قهاي  من بداية العملية تمرا:أن يكون مس 

 :مراعاة الظرو   ية املعلم وقبول  لذات  ويقوم أيتا على يث أن ا رتام شخص أن يكون التقويم دميقراطيا

 الفردية بني املتعلمني 

 :أن يكون التقويم علميا ميتا  بسمات 

 أي يقيس ما وضن لقياس        الصدق  

 ابتة عند تكرار استخدامها تعطي الوسيلة قتالج ث أي أن       الثبات  

م أو  الت  امل ذاتية مثل مزاج من يقوم بالتقويأي عدم تأثر قتالج االختبار بعو    املوضوعية

وقت  وم آلخر ، وال من الشخل قفس  منالنفسية  وقتالج التقوية املوضوعي ال رختلف من مق

 آلخر 

 املسررررررتويات ال أن    ر الظرو  الفردية ، ويعني على التميز بنيعلى إظها الذي يسرررررراعد :أن يكون التقويم مميزا

ين جواق  القوة والترررررررعف ويسررررررراعد على   يعلو فوق مسرررررررتو  املتعلم، وال أقل من مسرررررررتواه  بل يتناود مج 

 اكتشا  املواه  والقدرات 

 :لنفقات واجلهد والوقت يساعد على اقتصاد ا أن يكون التقويم اقتصاديا 

 وسالل وأسالي  متعددة ومتنوعة  أن يعتمد على      
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  عناار التقويم املستمر  

 املتابعة الشفوية  

 االختبارات القصرية    

 لفصلالتفاعل يف ا 

 متابعة املهارات احلركية   

 االختبارات النهالية    

  النشا  

 التقويم الوافي 

 مستويات ) أمنا   أو أقواع ( التقويم  

 (التصنيفي، القبلي) التقويم املبدلي

ويهد  إىل معرفة مسررررررررتو    ة،كون قبل التدريس للو دة الدراسرررررررري يم يف بداية التدريس ووهو حديد أدا  املتعل

 اهات وقيم تعلمني من معلومات ومهارات واجتامل

  أدوات : االختبارات، املو ظات، التقارير الذاتّية 

 التقويم البنالي

ات  م باملعلوم  املبكر، وإمداد املعلة واااو، ويهد  إىل تقديم املعاجل  الدرسمني أثناوهو متابعة تقّدم تعلم املتعل

  ود فاعلّية الطرق واألقشطة والوسالل املستخدمة 

 شات اجلماعية ت القصرية، األس لة، املو ظات، املناقأدوات : األس لة الصفية أثنا  عملّية التدريس، االختبارا

 التقويم التشخيصي

شرررركوت   م تشررررخيل املالسررررابق، ث أظهرها التقويم البنالي س واليتم أثنا  التدريعوبات التعلوهو تشررررخيل ارررر 

 زجة مثل االقطوا ، أو االقفعالّية مثل األم ةوعقلّية، أو االجتماعي ةاجلسدية من مسعّية وبصري

 لتشخيصية هلذا الغرض أدوات : املو ظات املباشرة وغري املباشرة، االختبارات ا

 لنهاليالتقويم ا

مت حقيق األهدا      الدراسرري لتحديد إىل أي  د أو العام سرريقهاية التدريس أو الفصررل الدرا يف ما يتم وهو غالبا

ة،    النهالي، وبالتالي تصررررررررررررنيف مسررررررررررررتويات املتعلمني   ظاتدة، من خود عملّية القياس أو املوالتعليمّية احملد

 وكذلك احلكم على فاعلّية عملّية التدريس 

الختبارات الشرررررررررررررررفوية، األحباث،    ، األدا  العمليوقوالم التقدير ل مني، مقاييسعلاملو ظات، اختبارات املأدوات : 

 التقارير

 معياري تقويم املتعلم

   وحديد تقديره على ذلك )بعد االختبار( وهومقارقة درجة املتعلم من  مول مقياس مجعي املرجن:

 تقدير املتعلمني )قبل االختبار( بقا لوهو وضن معيار  دد مس مقياس  كي املرجن:
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 خطوات عملية التقويم  

 حديد الفلسفة        

   حديد األهدا                 

   حديد اجملاالت املراد تقوميها 

 حديد الطريقة واألدوات       

 تنفيذ التقويم      

 حليل البياقات واستخو  النتالج           

 إعادة التقويم  

 

 التقويم  أهدا 

  قياس مد  حصيل املتعلمني 

 سعى اليهاحديد مد  وسرعة منو املتعلمني حنو بلو  األهدا  اليت ق  

 تشخيل قوا ي القوة والتعف يف العملية التعليمية  

  مساعدة املتعلم على فهم قفس  

  مساعدة أوليا  األمور على فهم أبنالهم 

  حديد الفروق الفردية بني املتعلمني 

 املقرر بالنسبة لقدرات املتعلمني     مولمة     

   معرفة ما ال يتحقق من األهدا 

 
 

 التقويم يف املنهج الوطا  املطور

 

 

 

 

 
 عودة لقالمة احملتويات
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معين  قياسا كميا بهد     ياس املعرفة والفهم واملهارة ملادة دراسيةق الختبارات التحصيلية: هي األداة اليت تستخدم يفا

 ق ي  قواعد القياس والتقنني من ثبات وادقياس قواتج التعلم لدي املتعلم يف شكل اختبار، حبيث يراعي ف

 أغراض االختبارات التحصيلية

 ديد م  تو  دراسي جالتعر  على ما ميتلك  املتعلم من املهارات الو مة لتعل  1

 بطي ي التعلم(  –عاديني  –الفروق بني املتعلمني )متفوقني  الكشف عن   2

 الوقو  على مواطن القوة والتعف لدي املتعلم   3

  تصنيف املتعلمني يف جمموعات وقياس مستو  تقدمهم باملادة  4

 عين  تقدير املستو  العام لتحصيل املتعلمني يف مادة دراسية م  5

 لدرجات والشهادات ن اف آلخر ومنح اتنشيط دافعية التعلم والنقل م  6

 دراسية التعر  على جماالت تطوير املناهج وال امج واجملاالت ال  7

 مواافات ااختبار اجليد 

 : الذي من أجل  وضن يأن يكون ااختبار اادق يف قياس الش الصدق   

 : وقفس اجملموعة  لظرو بق أكثر من مرة حت قفس اأن يعطي ااختبار قتيجة ثابتة تقريبًا إذا ط الثبات 

 : درسها املتعلم أن يتمتن ااختبار مجين املادة العلمية اليت الشمود  

 : ملية التصحيح عدم وضن أس لة خيتلف عليها املصححون يف ع املوضوعة 

 : لمني ادرا على إظهار الفروق الفردية بني املتعأن يكون ااختبار ق مراعاة مستويات املتعلمني 

 : ابداع واابتكار يكون ااختبار مساعدًا للمتعلم على اأن  الدافعية 

 : ااختبار يتولم من ظرو  الصف واملدرسة  الواقعية 

 : إستخدام أكثر من أسلوا للتقويم  التنوع 

 :  تعلم تكون لغة ااختبار سهلة وواضحة يف مستو  امل الوضو 

 تصنيفات االختبارات  
 

 لة ااعدادثالثًا :  س  أس  شكللثاقيًا :  س  ا يفةأواًل :  س  الوظ

 مقننة شفهية إختبارات مسح

 غري مقننة عملية ستو إختبارات حديد م

   إختبارات قصرية
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 تصنيفات األس لة  

 يةس لة املقالاأل األس لة املوضوعية ارقة  املقررررروج

 

 

 أقواعها

 

 أس لة الصواا واتطأ

 أس لة االختيار من متعدد

 ابلة (وجة ) املقأس لة املزا

 أس لة إكماد الفرا 

 ةأس لة االستجابة املوجز

 ةأس لة االستجابة املطول

 أس لة الكتاا املفتو 

 األس لة البيتية   

 

 

 عيوبها

 

 هدًا يف ااعداديتطل  من واضعيها وقتًا وج

 ةزأة وليست كاملتشجن على الدراسة بصورة جم

 نظيمها  تختيار األفكار وال تقيس قدرة املتعلم على ا

يرررررران على الغش   ترررررردفن املتعلم يف معظم األ  

 والتخمني  

 ادةال تغطي مجين أجزا  امل

ا بالعوامل  تتأثر يف وضرررررررررعها وتصرررررررررحيحه 

 الذاتية

هد كبري يف  تسرررررررررررررررررررررررتغرق وقتًا طويًو وج

 تصحيحها

 وج  التعليم  ال ميكن أن تقيس مجين أ

 

 كيفية التخطيط  لبنا  االختبارات التحصيلية
 

  ين الدرجات* إعداد منوذج ااجابة وتو وع االختبار * حديد موض

 ارختب* وضن تعليمات اال االختبار / كفايات* حديد أهدا  

)جدود هد    * حديد األو ان النسبية لكل

 املواافات(

 تبارخاال* مراجعة وتدقيق 

 تبارخاال* إجرا  وتنفيذ  * حديد شكل االختبار

 ختباراالحيح * تص * اياغة فقرات االختبار

 ارختباال* حليل قتيجة  * ترتي  األس لة

 ختباراال* تقويم  

 

   جدود املواافات لإلختبار

   لى  قرر ومن ثم تو ين درجات ااختبار عهو جدود يوضررررررن لبيان الو ن النسررررررب لكل موضرررررروع بالنسرررررربة للم

     ن مقارقة بأو قها النسبيةياملواض

  يعد بالشكل التالي:ف  قالكل املواضين ومتوا  اموااختبار شوضن جدود املواافات لتمان أن يكون 

 ها حديد موضوعات املادة اليت يراد قياس حصيل املتعلم في

 حديد عدد احلصل الو مة لتدريس كل موضوع 

 تالية:ستفادة بإعداده من خود املعادلة الحديد الو ن النسب ملوضوعات املادة الدراسية وميكن اال

 x 100الو مة لتدريس املوضوع    عدد احلصل      لنسب ألهمية املوضوع  = الو ن ا

    عدد احلصل الو مة لتدريس املادة          
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 خطوات إعداد ااختبار

  ن منوذج   د ل  فرتة  منية لتسرررررررليم  لرليس القسرررررررم م  بعمل إختبار معني وحد رمسيايتم تكليف كل معلم

 ااجابة وجدود املواافات 

 تسلم رليس القسم ااختبار ويراجع  ويغري ما هو ضروريي  

  اعتماده الفا  يعرض رليس القسم ااختبار على املوج  

 ة مبعرفة رليس القسم يوضن ااختبار يف ظر  مغلق وخمتوم يف مكان أمني باملدرس 

 ليس القسم ر ن أمني باملدرسة حت إشرا تسح  األس لة وتدبس وتوضن يف أظر  مغلقة وخمتومة يف مكا 

 حفظ األس لة  

 األوراق الزالدة تتلف  

 

 مو ظات الواج  إتباعها عند وضن األس لة

 نهج األس لة  ققة لألهدا  اليت وضن امل ينبغي دراسة  تو  املنهج وأهداف  دراسة وافية  تى تأتي

  / الكفايات الواج   حقيقها وأهداف 

 ملنهج ومو عة على أجزال  املختلفة ا يراعى يف األس لة أن تكون شاملة ملوضوعات 

 لتذكر ، التحليل ، االستنتاج ( يراعى التنوع يف ما تقيس  األس لة من مهارات ) احلفظ ، ا 

 ألس لة متوسطة يراعى أن تكون األس لة السهلة والصعبة قليلة، أما أغل  ا 

 لغموض ينبغي أن تكون األس لة واضحة العبارة خالية من اللبس وا 

  أن تكون األس لة هلا إجابة وا دة ينبغي 

   توضن درجة كل سؤاد يف مربن واضح أمام 

 تصحيح االختبار

 علمية وبطريقة سريعة منها: هناك إرشادات تساعد املعلم على القيام بهذه املهمة على أسس

 لدرجات على جزليات السؤاد وجود منوذج لإلجابات ألس لة االختبار،  دد فيها تو ين ا  1

 الدقة أثنا  التصحيح مراعاة   2

 يم عمل املتعلمني االلتزام بنظام معني لتقدير الدرجات ليكون منصفا يف تقي  3

  ومة امُلتعلم على من يصحح ورقت  التغل  على العامل الشخصي عند تقدير الدرجات وعدم توقف ع  4

 ستواه العلمي الرتكيز على إجابة امُلتعلم وليس على اتلفية السابقة مل  5

قسرخ    ها على وسريط رخزيا  خارجي، ثم توضرن  ثيق ملفات اختبارات املعلمني بأخذ قسرخ من ضررورة تو   6

 من  على قر  يف سجل االختبارات بالقسم 

يح وليس فقط ، ويقصد باملراجعة إعادة تصح  التصحيحاملراجعة العلمية والفنية جلمين أوراق املتعلمني بعد اقتها

 التأكد من مجن الدرجات 
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 صحيح ضبط جودة الت

اتلل والتعاون معهم يف   ادير املدرسررررة واملوج  األود بهذم عند وجود أي خلل يف جودة التصررررحيح جي  إبو 

 ارخاذ ااجرا  املناس  

 

 حليل أس لة االختبار
 فوالد عديدة منها : حليل االختبارتيقصد بتحليل أس لة االختبار استخراج معامل الصعوبة، ول

  وتشررخيل    دد مواطن التررعف والقوة عند املتعلمني, ختبار يسررتطين املعلم أن حي من خود حليل أسرر لة اال

ة من التحليل  التدريس, وبنا  على التغذية الراجع األسباا سوا  كاقت فنية يف االختبار أم تربوية يف طريقة

 يتم العوج 

 ملران والتدري  من  اأسرر لة جيد فيتخلل ب واضررنجيعل من   الفصررلار من قبل معلم بإن حليل أسرر لة االخت

 و األخطا  الفنية األخر  كثري من العيوا اليت تصي  السؤاد سوا  من  يث الصياغة أ

     التمييز فيحتفظ بها ويسرررتفيد منها يف يسرررتطين املعلم أن حيصرررل على أسررر لة جيدة من  يث الصرررعوبة و  

 االختبارات القادمة 

  اررررعوبة   معامل  ة يف االختبار فإذا كاقت درجةاألسرررر ل الصررررعوبة حيدد مواقنمعامل إن التعر  على درجات

ارررررعوبتها   لمعامالختبار وإذا كاقت درجة السرررررؤاد عالية )أي السرررررؤاد سرررررهل( تأتي هذه السرررررؤاد يف أود ا    

 املكان املناس     وضن كل سؤاد يف االختبار يف   ي, وهكذا وضن يف قهاية االختبار ي)أي السؤاد اع (     منخفتة 

 هلا 

 

 معامل الصعوبة  

مل وية من  يف االختبار، وهو عبارة عن النسرررربة ا  مل الصررررعوبة يف إيتررررا  مد  سررررهولة أو اررررعوبة سررررؤاد ما     يفيد معا

        ق املعادلة التالية :املتعلمني الذين أجابوا عن السؤاد إجابة احيحة وحيس  بتطبي

 س                                      

                        100× رررررررررررر ررررررررررررررررررررر  معامل اعوبة السؤاد =
 ن                                   

 لى السؤاد إجابة احيحةع اأجابوعدد املتعلمني الذين  :  س :  يث 

 جمموع املتعلمني  :  ن          

 

 

 منوذج حليل اختبار

   ثالثو التعليمية باملرا ل لعاما فرتات خود الدراسي اجملاد درجات و ينت

  

 عودة لقالمة احملتويات
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 : هي رليسية ف ات ربنأ يف بويبهات ميكن اق  الإ وتنوعت التدريس طرق اختلفت همام

  علمامل على ةاملعتمد التدريسية الطريقة:  أوال

Instructor Methods Centered 

   لماملتع دور ويكون ،( املتابعة – ذالتنفي – التخطيط)  فيها  وريا وراد للمعلم ويكونوتسمى ايتا الطريقة االقالية    

  أو رةاحملاضررررر طريقة على وترتكز ( واملفاهيم احلقالق)  املعرفية اتجالنو على فيها الرتكيز ويتم السرررررلب املتلقي هو

   التدريس تسررمى  كما)  ريهاوتفسرر  وتبسرريطها  وشررر ها  املعلومات قلق على تركز واليت التقليدية االقالية الطريقة

 ( املباشر

 مزايا هذه الطريقة 

  ال توجد يف الكتاا ااضافية اليتتساعد على إضافة بعض املعلومات  – 1

  تملتعلمني مهارة اااغا  وااقصاتساعد على تدري  ا – 2

  ألخر االستخدام مقارقة بالطرق ا سهلةقليلة التكاليف و – 3

 لقة بالدرس ن املعلومات واحلقالق واملعار  املتعاالقتصاد يف الوقت: تساعد املعلم على سرد أك  قدر ممكن م– 4

  ساعد على تبسيط املعلومات الصعبةت – 5

  توفري النظام واالقتبا  أثنا  احملاضرة -6

  غود الوقت استغوال كبريا  باستمتتا -7

لتحكم يف قدرة على التمثيل الرتبوي والقدرة على اتناس  املعلم الذي يتمتن بشخصية قوية وغزارة املعلومات وال

  رحلظة ألخر  كي يشد اقتباه احلتوتغيري ق ات اوت  من 

 عيوا هذه الطريقة 

  هذه الطريقة عتو سلب داخل الفصلاملتعلم من خود  – 1

    تابعة املستمرة لسرد املعلوماتملتسب  للمتعلم شرود الذهن ألن الطريقة تتطل  من  ا – 2

  التجارا العلمية جرا إال تصلح هذه الطريقة يف تدريس املواد اليت تتطل   – 3

  ن املتعلمنيا املستخدم وا د جلمي،  فاألسلوعلمنيقة للفروق الفردية بني املتعدم مراعاة هذه الطري – 4

  مقدار استيعاا املتعلمني للدرس ةال يستطين املعلم من خود هذه الطريقة أن حيدد بدق – 5

  امللل والسأم إىلتؤدي هذه الطريقة  – 6

  وم بأي عمل مبفرده يستطين أن يقاالتكالية فو إىل  وعدم مشاركت  يف الدرس تؤدي ب املتعلمعدم فاعلية  – 7

  اكتساا ات ة املباشرةالتجري  ون والرؤية وال تعتمد على ها تعتمد على السماملعلومات سريعة النسيان ألق – 8
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 عوامل تساعد على جنا  الطريقة االقالية  

  وقة باملادة الدراسيةجن ذات العاالطوع على املراااعداد اجليد و – 1

     وفقرات(أجزا إىلالدرس ملتعلمني )تقسم ترتي  عناار الدرس  تى ال تتناثر املعلومات يف أذهان ا – 2

    ة الصوت بني احلني واآلخرقمن  ر  املعلم على تغيري جهارة الصوت ووضو    – 3

   املعريف والفكريمستو  املتعلمنياستخدام ألفاظ وكلمات تتناس  و – 5

   البط  اململ وأالتوسط يف االقا  والبعد عن السرعة املفرطة  – 6

   تا  مسعية وبصريةتعاقة بوسالل إياالس – 7

   وتدوين ذلك على السبورة ار الدرسإشراك املتعلمني يف استخو  أهم أفك – 8

  ال إعادة ل  هو موجود يف الكتاا أن يكن االقا  توضيحَا ملا -9

 

 قواعهاأ ومن

  يف أهدافها قوحقي تواها  توايل  بهد  املستمعني  على أفكار نم تتتمنها  وما املادة املعلم يعرض : االقا -1

  ل  املتا  الوقت

   االقا  طريقة تشررب  وهي املتعلمني، من كبرية جمموعة ملعلما فيها خياط  تدريسررية طريقة هي : احملاضرررة -2

   منها االقتها  بعد بالسؤاد فيها ويسمح كبري  د إىل

 بشكل أجزالها من جز  كل شر يو والتوضيح، بالتفسري الدراسية دةاملا املعلم فيها يتناود طريقة هي : الشر  -3

  تدرجيي

   احلسرررية الوسررريلة وافرت يتعذر عندما تسرررتعمل ما وغالبا اللفظي اايترررا  وسرررالل من وسررريلة هي : الوارررف -4

  باشرةم مو ظتها يصع  اليت الفكرة جتسيد بهد  وذلك

  خلق أو  سن اجتاه عليمتل وتستخدم احلوادث، لتصوير ملعلما يستخدمها شيقة كية دراإ وسيلة هي : القصة  -5

  قويم

  ؤديي أو املخت  يف جتربة  ريجي كأن  املتعلمني، أمام  معني أدا ب  املعلم يقوم طريقة  هي : والتمثيل  العرض -6

  جها  يشغل أو رياضي مترين
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  واملتعلم املعلم افيه يتفاعل اليت التدريسية الطريقة:  ثاقيا

Interactive Methods 

سقرا  أود من استخدم      يعت  الفيلسو  اليوقاقي   السقراطية (  ) املناقشة طريقة  أواحلوارية الطريقة  يتا  وتسمى 

  يشرررارك  يث  متعلمي وألسرررلوا على احلوار واملناقشرررة بني املعلم   ويعتمد هذا ا  متعلمي هذا األسرررلوا يف تعامل  من  

    التعليمية العملية هدا أ تحققت ان إىل طاتهاوقشررررا  مهامها يف يدجم و والتعلم التعليم عملية يف املتعلم املعلم فيها

 ( املوج  التدريس تسمى كما) 

 مزايا هذه الطريقة  

   ومتعلمي التفاعل التام بني املعلم   1

   يف أذهان املتعلمني يت املعلوماتتساعد هذه الطريقة على ترسيخ وتثب  2

   داخل الفصل املتعلمنياقتباه تثري   3

   متبعد املتعلم عن امللل والسأ  4

   رو  العمل اجلماعي لد  املتعلمنيتنمية   5

   نياملتعلمتساعد على مراعاة الفروق الفردية بني   6

 عيوا هذه الطريقة 

    رة بسيطةلم وقتا طويو يف شر  فكاملع يستغرق فقد، لية التدريس من خود هذه الطريقةبط  عم  1

    واألجوبة الكثرية أثنا  األس لة ا املعلمتنب  هلي تساعد هذه الطريقة على ترسيخ بعض األخطا  اليت قد ال  2

 تنظيم وضبط للفصل من قبل املعلم     إىلحباجة   3

  مناقشات فرعية خارج موضوع الدرس خود يفتشتيت أفكار الدرس ود إىلرمبا تؤد  هذه الطريقة   4

 عوامل تساعد على جنا  الطريقة احلوارية 

   ريةبريقة يف تدريس اجملموعات الكعدم استخدام هذه الط  1

 ااعداد اجليد لألس لة اليت ستلقى أثنا  الشر  وتكون:  2

   مناسبة لألهدا  ومستو  املتعلمني والزمن 

 ةتافه أوثرية للتفكري وليست اعبة م  

  لية من األخطا  اللغوية والعلميةخا  

 األس لة متدرجة يف الصعوبة ومباشرة   

   إملام املعلم بعوامل ضبط الفصل  3

  احلوار  تى ال تعلق يف أذهاقهم   يقن فيها املتعلمني أثناتصحيح األخطا  اليت  4

  ا  من كل مناقشةسبورة بعد االقتهوتدوينها على ال األفكارتوضيح   5

   خ مثويسرد كالتار إىلواد اليت حتاج ن تكون املادة العلمية قابلة للحوار والنقاش خبو  املأ   6
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 قواعهاأ ومن

   الصفية املناقشة  1

  حلل هلا التوال و اولة لرأيا وإبدا  مناقشتها، املتعلم من ل ويط مشكلة أو سؤاال، أو وضوعا،م املعلم يطر 

 

  اجلماعية املناقشة  2

 منهم ويطل  قتية، أو موضوعا يطر  ثم ،قالد هلا اغرية تجمموعا إىل الفصل متعلمني بتقسيم املعلم يقوم

 مناقشتها،

  موعةاجمل قظر ةوجه عن يع   ل إىل التوال و اولة 

 

  احلوارية الطريقة  3

 املتعلم يصل  تى األس لة دخو من األفكار توليد ثم معني، ضوعمو أو ما، ققطة  ود الشك بإثارة املعلم يقوم

  الشك بعد اليقني مر لة إىل

 

  االستقرالية الطريقة  4

  تى بينها والشب  تو الخا أوج  عن والبحث املتعلمني من مناقشتها ثم األمثلة عرض على الطريقة هذه تقوم

   التعريف أو لعلميا القاقون أو العامة القاعدة إىل التوال يتم

 :  أساسية خطوات ثوث على الطريقة هذه تستند  يث

  مناسبة تعليمية وسيلة استخدام وأ السبورة، على وتدوينها األمثلة إعداد – 1

   وموا قتها األمثلة يف املتعلمني مناقشة – 2

  النهالية القاعدة اياغة – 3

  

 (االستنباطية)  الطريقة  5

 الطريقة بعكس تسري وهي   اجلزليات إىل الكليات ومن األمثلة إىل القاعدة ومن اتا  إىل العام من االقتقاد

 أذهان يف وتثبتها القاعدة وضحت اليت األمثلة بطر  يقوم ثم قاعدةال بعرض املعلم يقوم  يث, متاما االستقرالية

  بالصع  البد  أي  نياملتعلم

   ( توضيحيةال األمثلة)  السهل إىل والتدرج(  القاعدة) 

 

 املشكلة  ل طريقة  6

  إجابت  جيهلون سؤاال مضالغا األمر هذا يكون قد غامض، أمر أمام بأقهم فيها املتعلمني يشعر  الة املشكلة
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  املتعلم لىع املعتمدة الذاتية الفردية الطريقة:  ثالثا

Individualized Learning Methods 

  املتعددة الذاتي التعلم ي أسررررال خود من وذلك وقدرات  دادات السررررتع وفقا بنفسرررر  قفسرررر  تعليم للمتعلم يتا   يث

 : على تندوتس(  املباشرة غري التدريس بطرق كذلك وتسمى) 

 (ووقت  وميول  قدرات  س   لوختيار الفرد  رية) التعليم دميقراطية 

 (اسب من يراها اليت السرعة  س  سريي ان متعلم كل  ق) الفردية فروقال مراعاة 

 (ذات  وتعليم قفس  على ماداالعت على قادر املتعلم) املتعلم اجيابية 

  الطرق هذه ومن

 امل مج الكتاا  1

   هدفًا متثل فقرة كل رية،اررررررغ  فقرات إىل  تواه جيزأ  يث سررررررة، مدرو دقيقة بطريقة التعليمية املادة تنظم في 

  إىل األوىل الفقرة تؤدي ثحبي متدرجة بطريقة تنظم الفقرات وهذه  معينة استجابة  فقرة كل وتتطل  سلوكيًا، 

  الصرحيحة  االجابات مع  وترفق  للتعلم الكلي اهلد  ويتحقق لتعليميةا املهمة تنتهي أن إىل وهكذا الثاقية الفقرة

  املتعلم استجابات لتعزيز

 ةامل جم التعليمية احلقيبة  2

   الدراسررررررررررررية، املادة  تو و التعليمية، األهدا  تتتررررررررررررمن حبيث  مةر أو  قيبة يف التعليمية املادة تنظم فيها   

   واألدوات املطلوبة، واملراجن املقررات حيلها، أن علي  اليت مارينوالت بها، القيام املتعلم على اليت والنشررررررررررررررررررررررراطات 

  يف املتعلم تقويم أسرررلوا و الصرررحيحة  ااجابة ومناذج ميية،لتقوا واالختبارات يسرررتخدمها  أن  علي اليت والوسرررالل 

  النهالية عومت  إعطاؤه

 التعليمي احلاسوا  3

   احلاسوا استخدامو امل مج التعليم على تعتمد تعليمية طريقة

 : التعليمي احلاسوا أقواع

 (terminal ) النهالية اجملمعة احملطة ذو احلاسوا -

  أك  احباسو املتصل املصغر احلاسوا –

 

 املستقلة الدراسة  4

  برررإجنرررا ه   كلف الرررذي  املشررررررررررررررررررررررررررروع أو لبحرررث ا أو الررردراسرررررررررررررررررررررررررررررة  برررإجرا   ذاتيرررا  املتعلم يقوم فيهرررا 

  يينه أن إىل ،نخر إىل وقت من املشرر   املعلم بلقا  يكتفي وإمنا لفصرل ا إىل واحلترور  الدوام تتطل  ال طريقة وهي

  حبث  املتعلم
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  املعلم شرا إب التجريبية الطريقة:  رابعا

Learning Methods Experimental 

 :ومن  مباشر بشكل التعليمي باملوقف اخنراط  طريق عن وذلك مباشرة ذاتية خ ة املتعلم يكتس  وفيها

 

 العلمي املخت  يف التجري   1

  العملي الواقن يف وكأق  خت ،بامل املهارة أو التجربة بأجرا  املتعلم يقوم

 الزالف املوقن يف التجري   2

 التكاليف اتقا  أو لخطرل جتنبا وذلك الواقعي، احلقيقي املوقف من قري   الف موقف يف ئاملباد تطبيق

 ( العسكريني االطبا ، الطيارين تدري ) الباهظة

 العملي امليدان و احلقل يف التجري   3

 يف كالعمل)  ددة  مهارة وأ معينة، تعليمية خ ة الكتساا ليالعم الواقعي امليدان يف املتعلم ينخر  فيها

 (   …… الزراعية، احلقود املستشفيات،

  األدوار تقمل طريقة  4

 يف املباشر االخنرا  طريق عن ة،عاتق على امللقاة املس ولية وأدا  من  املتوقن الدور بتمثيل املتعلم يقوم فيها

    االجتماعية دواراأل نم وغريها القالد االا، بدور يقوم ثلم أدوارهم وتقمل اآلخرين من والتفاعل املوقف،
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  العملية العروض طريقة

(Demonstration) 

 فالعروض  العمل فيةكي تبني بصررررررية كوسررررريلة االخرين جودو يف شررررري  لعمل باالجرات القيام هو العملي العرض

  مقيا من مينن ال هذا ولكن ملتعلمنيا أمام بالنشررا  املعلم في  يقوم ةوفعال متعددة امكاقيات ل  تعليمي قشررا  العملية

     املعلم جاق  من واشرا   توجي من معينة جواق  يف واملشاركة  مولهم أمام النشا  من معينة بأقواع املتعلمني

   العملية العروض أقواع

  كثرأ أو متعلم بها يقوم ةعملي عروض و ده، املعلم بها يقوم عملية عروض 

  لمملعا من املتعلمني من عدد بها يشارك عملية عروض 

   العملية العروض من اهلد 

  للتعر  الكواشررررف  تخداماسرررر  تتطل  اليت الكيميالية تجاراال مثل العلمية واحلقالق الظواهر بعض توضرررريح  .1

     اجملهولة املواد على

 إخل    معينة عمليات أو معينة مهارات تعلم .2

  منيلاملتع أمام بتشغيلها املعلم قومي  يث معها التعامل وكيفية باألجهزة التعريف .3

 العملية العروض مزايا

  املتعلمني جلمين ات ات لنقل كبري جماد توفر .1

  ثمنال غالية لوجهزة خااة التكلفة يف اقتصادية .2

  أقل وقت يف منظمة بطريقة لدراسيةا املادة من قدر ك أ تدريس من املعلم متكن .3

    العملية العروض يف عيوا

  كل باسرررتخدام يقوم أن ملعلما يلزم مما أمامهم تعرض اليت علمنياملت جلمين الواضرررحة املشررراهدة توفر ضرررمان عدم    

  املتعلمني ينجلم املشاهدة وضو  لتحقيق واامكاقيات الوسالل

   العملية العروض اجنا  اال مة اتطوات

  ملتعلمنيا أمام عرضها قبل مسبقا لتوضيحيةا العروض إجرا  فينبغي اجليد واألدا  ااعداد .1

  للعروض ولمامل اجلو تهي ة .2

  للعرض املناس  الزمن .3

         رؤيتها هلم يسبق مل للمتعلمني"  مفاجأة"  العروض تكون أن ينبغي .4

  يف يسرررررع  الأ وكذلك  شررررا  الن من النوع هذا إجرا  يف ملعلما يسرررررع  الأ العملية للعروض العامة القواعد من .5

  العروض توضررحها  اليت ألسرراسررية  ا املفاهيم أو األفكار أو للعمليات مالسررلي  الفهم من املتعلمني متكن ال بدرجة الشررر  

     العملية
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 اجملموعات بنظام التعاوني التعلم طريقة

راعيا يف  م ،، ويكون هذا التقسرررريم بشرررركل متجاقس  6—4ن جمموعات  م إىل املتعلمنييقوم املعلم بتقسرررريم  

ر   ومما يساعد عل   إجنا  مهمة  ددة، ثم يكلف املعلم كل جمموعة بالتقسيم الفروق الفردية ى التنظيم تو ين األدوا

قديم   موعة تبعد ذلك يطل  املعلم من كل جم،   (  بني أعترررررررررررررا  اجملموعة الوا دة ) قالد ، قارئ كات  ، مقرر     

 أمام املتعلمني    قرأ وُيناقش ) التقرير (تقرير عما مت إجنا ه، ثم ُي

   املشررررررررتكة  هتماماتاال يذو املتعلمني من ويطل  العمل ينشرررررررار م من جمموعة املعلم يقرت   :اجلماعية املشرررررررارين 

  حملددا الوقت يف اجنا ه ثم  دد مشروع يف االشرتاك

   املشروع اجنا  توفرها الواج  الشرو 

  يناسبهم ذيال املشروع الختيار للمتعلمني الفراة إتا ة -1

  اختياره مت ذيال املشروع او ية مد  يف املتعلمني مناقشة -2

     وخ اتهم رهمأفكا عن التعبري يف احلرية املتعلمني إعطا  -3

  ينهمب الفردية الفروق ذلك يف مراعيا ،املتعلمني على باملشروع اتااة األدوار تو ين -4

   املشروع طريقة تنفيذ خطوات

    روعاملش هذا يةاو  مد  على للتعر  املعلم من شت مناق ويتم املتعلمني، قبل من املشروع حديد -1

   في ، السرررررررري خطواتو املشرررررررروع هذا أهدا  حديد يتم لمي ومتع املعلم بني مبشررررررراركة:  للمشرررررررروع التخطيط -2

    عوجها وطرق  دوثها، يتوقن اليت والصعوبات

     املعلم من وإرشاد جي وتو مبتابعة ب  املنا  الدور  س  لك املشروع، بتنفيذ املتعلمني يقوم:  التنفيذ -3

   اليت واملعلومات حققت، ليتا واألهدا  ارتكبت، اليت األخطا  اسرررررررررررررررة ودر التقارير، لكتابة اتطوة هذه:  التقويم -4

     اكتسبت

    الطريقة هذه مزايا

  املبتكر والعمل الفكر عمادأ على املتعلمني تدري  على الطريقة هذه تساعد -1

  املتعلمني نيب اجلماعي والعمل التعاون رو  غرس على تعمل -3

    قظريا ال عمليا تاملعلوما الطريقة هذه خود من املتعلم يتلقى -4

     التعليمية العملية  ور هو هنا املتعلم -5

    الطريقة هذه عيوا

    عاد جمهود إىل حتاج -1

  طويل وقت إىل حتاج -2

  تق عا على املشروع اجملموعة فرادأ ا د ياخذ قد -3

   بذل  الذي اجلهد قدارمل عتبارا دون الدرجة قفس االفراد مجين ياخذ يث  التقيم يف عادلة غري طريقة تعت  -4

  منهم كل

 عودة لقالمة احملتويات
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 التدريس وأقواعها سالي أ

أسرررالي     نسرررالي  التدريس، ولكن ينبغي أن قؤكد أكما تتنوع إسررررتاتيجيات التدريس وطرق التدريس تتنوع أيترررًا أ 

رتبط بصورة  معايري  ددة، فأسلوا التدريس ي  أو التدريس ليست  كمة اتطوات، كما أقها ال تسري وفقًا لشرو     

اه من  يوجد أسرلوا  دد ميكن تفتريل  عما سرو    أسراسرية بشرخصرية املعلم ومسات  وخصرالصر ، ومن تسرليمنا بأق  ال       

ال   كماتل  هو،  ن غريه تظل مرهوقة، باملعلم قفس  ومبا يف عاألسالي ، على اعتبار أن مسألة تفتيل أسلوا تدريسي        

  املتعلمنيظهر على التحصيل لد  أسلوا التدريس إال من خود األثر الذي ي علىميكن احلكم 

 أسالي  التدريس املباشرة -

قوم توجي  عمل  ي وأفكار املعلم الذاتية )اتاارة( وهو  يعر  بأق  ذلك النوع من أسرالي  التدريس الذي يتكون من نرا  

ي     اسررتخدام املعلم للسررلطة داخل الفصررل ا   وققد سررلوك ، ويعد هذا األسررلوا من األسررالي  اليت ت    املتعلم    لدراسرر

مناسربة، كما يقوم    يراهايت بات ات واملهارات التعليمية ال ملتعلمنياتزويد  إىلاملعلم يف هذا األسرلوا يسرعى    فيسرعى 

للمعلومات   نياملتعلمالتعر  على مد  تذكر  بتقويم مسررررتويات حصرررريلهم وفقًا الختبارات  ددة يسررررتهد  منها   

ضرررررررررة   ألوىل من طرق التدريس خااررررررررة طريقة احملااليت قدمها هلم، ويبدو أن هذا األسررررررررلوا يتو م من اجملموعة ا

 واملناقشة املقيدة 

 رأسلوا التدريس غري املباش -

اشرررراكهم يف    من تشرررجين واضرررح من قبل املعلم  ملتعلمنيايعر  بأق  األسرررلوا الذي يتمثل يف امتصرررا  نرا  وأفكار  

لتعر  على نرا  ومشرررركوت ا إىلذا األسررررلوا فإن املعلم يسررررعى  يف ه العملية التعليمية وكذلك يف قبود مشرررراعرهم 

ووضن احللود املناسبة هلا،      اركة يف دراسة هذه اآلرا  واملشكوت   املش  ىلإ املتعلمني، وحياود متثيلها، ثم يدعو املتعلمني

 وطريقة االكتشا  املوج   ومن الطرق اليت يستخدم معها هذا األسلوا طريقة  ل املشكوت

 أسلوا التدريس القالم على املد  والنقد   -

 (" لك ااح، ممتا  شكر" )ملعتدد املد  اكلمات  رتتبطف  هذا األسلوا باسرتاتيجية استخدام الثواا والعقاايرتبط 

فلقد تبني أن  متعلمي يل ققد املعلم على حص يرتبط باملقابلما كول  تأثري موج  عليهم  بنمو حصيل املتعلمني 

  ديهم لاافرا  يف النقد من قبل املعلم يؤدي اخنفاض يف التحصيل 

 أسلوا التدريس القالم على التغذية الراجعة -

الذين تعلموا بهذا   نيملتعلمفا  املتعلموج  على حصرررررررريل لم على التغذية الراجعة ل  تأثري مأسررررررررلوا التدريس القا

مسررررتويات تقدم  ومنوه  للمتعلميزات هذا األسررررلوا أن يوضررررح  ومن مم، اد من التذكر عاألسررررلوا يكون لديهم قدر 

يعد أبر    ، وهذا األسررررلوا ية مسررررتويات حصرررريل   التحصرررريلي بصررررورة متتابعة وبيان الكيفية اليت يسررررتطين بها تنم   

 األسالي  التى تتبن يف طرق التعلم الذاتي والفردي 
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 ملتعلماأسلوا التدريس القالم على استعماد أفكار  -

 يات فرعية كما يلي : مخسة مستو إىل املتعلمماد أفكار ) فوقدو  ( أسلوا التدريس القالم على استع الرتبوي قسم

 املتعلم  قات املنطقية الستخراج الفكرة كما يع  عنهاالعو أومسا  أ ر التنوي  بتكرار جمموعة من األ

   ساعد املتعلم على وضن الفكرة اليت يفهمهاتعديل اياغة اجلمل من قبل املعلم واليت ت أوا ر إعادة 

 ة  ومات املعطااتطوة التالية يف التحليل املنطقي للمعل ىلإجر ر استخدام فكرة ما من قبل املعلم للواود 

 قارقة فكرة كل منهما  د ر إجياد العوقة بني فكرة املعلم وفكرة املتعلم عن طريق م

   املتعلمنيجمموعة  وأاليت سردت بواسطة املتعلم  األفكارهر ر تلخيل 

 أسالي  التدريس القالمة على تنوع وتكرار األس لة -

حيحة يرتبط ارتباطًا  أن تكرار ااجابة الصررررر اكمحصررررريل لديهم، يرتبط بنمو الت للمتعلمنيتكرار إعطا  األسررررر لة  "

، بغض ملتعلمنيالتسرررراؤد يلع  دورًا مؤثرًا يف منو حصرررريل   أسررررلوا التدريس القالم على ا  " املتعلمموجبًا بتحصرررريل  

 النظر عن الكيفية اليت مت بها تقديم هذه األس لة 

 أسلوا التدريس احلماسي للمعلم -

س يكون أبعد تأثريًا إذا   من مو ظة أن هذا احلما  املتعلمنيصرررررررررريل  ة وداللة بتحمحاس املعلم يرتبط ارتباطًا ذا أهمي

 كان محاسًا متزقًا 

 أسلوا التدريس القالم على التنافس الفردي -

لدراسي،  يث أوضحت     وحصيلهم ا  املتعلمنيالنسب بني   هناك تأثريًا الستخدام املعلم للتنافس الفردي كليًا لألدا  

وذلك إذا ما قورن  ملتعلمنياي يكون ل  تأثري داد على حصيل  ستخدام املعلم لبنية التنافس الفرد الدراسات أن ا  إ د 

 ألسلوا طرق التعلم الذاتي واالفرادي ومن الطرق املناسبة االستخدام هذا ا بالتنافس اجلماعي 

 عودة لقالمة احملتويات
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 ، وأفعال  اليت يقومخل الفصرل دا  حركات  وعمل  علم املعلم هاب ينظم املتتابعة التحركات من جملموعة خطة لثمت

   من فيها ويو ع ، تسلس اليت حدث بشكل منتظم وم بقية املهارات ، ااشارات، و طبقات الصوت أثنا  التحدث  بها تغيري

  التعليمي املوقف  س  سبةملناا الفعاليات مستخدما املتعلمني وبني  بين احلصة

  واالسرتاتيجية التخطيط

  وي جمها، وأدوات، وسرالل،  ىلإ يرتمجها ألق  لوسررتاتيجية،  سربة بالن األهمية وبالغ ضرروري،  أمر التخطيط يعت     

     الواقن يف تنفيذها خطوات وحيدد

    االسرتاتيجية تصمم كيف

 األهدا  حيقق مبا درسال لتنفيذ التباعها خيطط اليت ات ااجرا من جمموعة يف التدريس اسرتاتيجية تتمثل

  املتا ة اامكاقات و ض ويف ممكنة، فاعلية بأقصى املرجوة التدريسية

 : إىل ااجرا ات هذه وتصنف

 : يلي ما وتتتمن:  أساسية إجرا ات – 1

  الدرس ضوعومل تلخيل، وتعلم  التدريس موضوع   تو تعليم، التدريس ملوضوع املتعلمني تهي ة

 : يلي ما وتشمل: تكميلية إجرا ات – 2

 مكان اختيار، تعلمنيامل تنظيم اورة حديد، األساسية التدريس إجرا ات على وتو يع  الدرس  من حديد

  التدريس

  التدريس يف اجليدة االسرتاتيجية مواافات

  عليميالت املوقف يف املتوقعة واال تماالت املواقف مجين تتتمن حبيث الشمود،  1

  آلخر فصل من دامهااستخ ميكن حبيث للتطوير، والقابلية املروقة  2
  األساسية املوضوع تدريس بأهدا  ترتبط أن  3
  املتعلمني بني الفردية الفروق تعاجل أن  4
  (مجاعي فردي،) وقوع  التدريس منط تراعي أن  5
  باملدرسة املتا ة اامكاقات تراعي أن  6

  التدريس اسرتاتيجية مكوقات

   التدريس أهدا  أو السلوكية ألهدا ا ر1

   التدريس اسرتاتيجية ور  مبثابة وهي تدريس ، يف بها يهتديل وينظمها املعلم، بها يقوم اليت التحركات ر 2

   الدرس لشر  املستخدمة األمثلة ر 3

   األهدا  حقيق إىل لواودل املستخدمة والوسالل ، واملسالل التدريبات، ر 4

   للحصة الصفي والتنظيم عليمي،الت اجلو ر 5

   املعلم ينظمها ليتا املثريات عن والناجتة ستوياتهم،م مبختلف املتعلمني أو ،املتعلمني استجابات ر 6

 عودة لقالمة احملتويات
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  الدراسية احلصةأثنا   املتعلمنيضبط سلوكيات  
 

   مراعاتها يف إدارة الفصلالعناار اليت جي

  اهلدو  

 املشاركة املنظمة  

 االهتمام بعناار دفرت املتابعة  
 

 إدارة الفصل العوامل املؤثرة يف

 توفر الصفات التالية يف املعلم :

  تعلمنين املم صدرال سعة- ثبات االقفعاليالفس ونالب ةثقال -باملادة  ملاماا- سن املظهر  
 

 :   الدراسية صةما قبل احل

  خلق بي ة جاذبة يف الفصل 

 ة وشاملةسلوكية جي  أن تكون مفصلألهدا  ال) التحتري ( وخصواًا ا الدقة يف إعداد الدرس  

  : قوقات   ة مثل عمل بطاقات حتوي على تكبري لأليمطبوع إعداد وسرررررررررررررررررررررالل تعليمية متنوعة إما

ت تنفيذ املهارة  تطوالعروض التقدميية، تسرررجيل  ا اسرررتخدام برجمية مثل يف الدرس،  ةاملسرررتخدم 

  االختبارات االكرتوقية كتقويم افي عمليا،

 

 :   الدراسية احلصةأثنا  

 تواجد يف الفصل من بداية احلصةال  

   املتنوعة التعزيزات ااجيابية أمسا هم يف ماتخداسو أثنا  أخذ الغياا املتعلمنيتعلم أمسا  

   باحلديث أثنا  شر  للدرس للمتعلمنيعدم السما  

 املتابعة الصفية باستخدام بطاقات املتعلمثيق سلوكيات وأقشطة تو  

 بة للدرس ، استخدام اسرتاتيجيات مناسإجادة تو ين  من احلصة 

 عن طريق التفاعل يف الفصل  يادة   : 

o طرق التدريس  بالتنوع يف إثارة التفكري-لدرس التقويم املستمر ألهدا  ا- الرتكيز على املادة 

 :السخرية أوالشتم  أوالس  - ن شأن املتعلمالتقليل م- العقاا البدقي ضرورة االبتعاد عن  

 

    منا  إدارة الفصلأ

 يف مجين الظرو      ال يوجد منط وا د مثالي من مجين املتعلمني يف مجين املرا ل

      (التسلطياألوتوقراطي ) النمط

                                    (الفوضوي) النمط غري املوج 

 ( ي)الشور النمط الدميوقراطي

  عودة لقالمة احملتويات
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ل  من جهد  ة اليت تهتم باملتعلم وتعا  مبا يبذالنشرررررا  املدرسررررري على أق  جمموعة من ال امج واألقشرررررط  عر ي

درسرة وخارجها حبيث    ملدرت  وميول  واهتمامات  داخل ابدقي يف ممارسرة أقواع النشرا  اليت تتناسر  من ق    أوعقلي 

ية املتعلم من  تنمية شررخصرر  إىلات مرغوبة تؤدي يسرراعد ذلك على إثرا  ات ة واكتسرراا مهارات معينة واجتاه 

  قدم اجملتمن ورقي ومتطلبات تنمو مجين جواقبها مبا خيدم مطال  ال

 برامج األقشطة الطوبية املختلفة اليت تدعمها الو ارة

 :الف ات التالية إىل اليت تدعمها الو ارة ةيتم تصنيف األقشطة الطوبي

راسررية    بإشرررا  رؤسررا  األقسررام للمجاالت الد النشررا  األسرربوعي والذي يقام بشرركل دالم داخل املدرسررة و    1

درسة ويتابن بشكل    قبل إدارة امل عم  ماديًا مناملختلفة وفق خطة  ددة وبرقامج  ما  ثابت حبيث يتم د

  باملناطق التعليمية شا  الدالمنيدوري من قبل موجهي وموجهات الن

إدارة األقشررطة     لتعليمية وهي مراكز يتم اختيارها من قبلاملرا ل ا املسررالية يف خمتلف  األقدية مراكز  2

( وفق ضررررررررررررررروابط   مراكز 6ل مر لة تعليمية )الرتبوية بالو ارة بواقن مركز للبنني ومركز للبنات بك

لنشررررررا  من قبل   امتام ممارسررررررة ا ةلتقنيات الو ماوشرررررررو  معينة حبيث يتوفر فيها كافة األجهزة و

عة سرررررلفًا   رتة املسرررررالية ووفق برامج  ددة وموضرررررو  يف كافة اجملاالت املختلفة وذلك يف الف املتعلمني

ألقشرررررطة   ابن تنفيذ براجمها مسررررر ولي إدارة اويكلف للعمل بها معلمي ومعلمات اجملاالت الدراسرررررية ويت

  كاملدرسية بالو ارة املكلفني لذل

تنسررريق من املوجهني    بعد ال ية باملناطق التعليميةاملسرررابقات احمللية واليت تطر ها إدارة األقشرررطة الرتبو   3

درة من  اخل مدارس املنطقة مبوج  النشرررررات الصررررا  د األوالل للمجاالت الدراسررررية املختلفة واليت تنظم 

وجهات العاملني   ملوجهني واملد املسرابقة من ا إدارة املنطقة بهذا اتصرو   يث تشركل جلان لتقويم أعما  

  نطقة مبعرفة املوج  األود املختلبامل

  الوكيل   ارة النشرا  املدرسري والتابعة ملكت  مسرابقات جتر  على مسرتو  الو ارة ويتم طر ها من قبل إد    4

ث تشررركل عموم للمجاالت الدراسرررية املختلفة  ياملسررراعد للتنمية الرتبوية بعد التنسررريق من املوجهني ال 

مية مبعرفة املوج    يالعاملني مبختلف املناطق التعل ويم أعماد املسابقة من املوجهني واملوجهات جلان لتق

  العام املختل

ت   التنسرررررررريق من التواجي  العموم للمجاالمسررررررررابقات تتم على املسررررررررتو  الدولي حت رعاية الو ارة وب  .5

  اليوقسكو ( ظمة علمية مثل )ات منبإشرا  جهالدراسية املختلفة واليت تقام بشكل دالم خارج الدولة و
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 توقيت تنفيذ برامج األقشطة

   عي  ود  صرة  ددة مسرتقطعة يف يوم أسربو   يتم حديد التوقيت الزما  للنشرا  الطوبي األسربوعي من خ

وذلك يف الفرتة من   ( دقيقة يطلق عليها فراررة النشررا    45داخل كل منطقة تعليمية )   يتم االتفاق علي

  مارس من كل عام دراسي ةايأود قوفم  و تى قه

    اعة الرابعة والنصرف    من السر  لفرتة املسرالية بد اً يتم ممارسرة النشرا  الطوبي مبراكز األقدية املسرالية يف ا

دارة األقشرررطة    ذلك يف الفرتات اليت يتم حديدها من قبل إو  تى السررراعة الثامنة والنصرررف مسرررا ً   و مسرررا ً 

  راسيبالو ارة على مدار العام الدالرتبوية  

 ملدرسيةاجلهات املس ولة عن متابعة تنفيذ برامج وخطط األقشطة ا

 لتنمية الرتبوية إدارة ألقشطة الرتبوية التابعة ملكت  الوكيل املساعد ل 

 الدراسية املوجهني العموم للمجاالت  

 شطة الرتبوية باملناطق التعليميةإدارات األق  

 دراسية املختلفة لاملوجهني األوالل وموجهي وموجهات اجملاالت ا 

  التواجي  الفنية املختصة 

 املدرسي أهدا  النشا 

 على مبادئ ااسوم ونداا سلوك   تنش ة املتعلم على ااميان بالقيم الدينية والتعر  

   م مبادئ  عربية والتمسرررررررك بااسررررررروم ومبادل  وا رتا  الوطن واالعتزا  باألسررررررررة ال  إىلتعميق االقتما

  ي ملا في  خري للبشريةعاون الدولالتفاهم والت

 يد واالبتكارية قدراتهم يف التجدمي وعلى تنمتهي ة الفر  أمام املتعلمني للتدري  على التفكري العل  

 را  اآلخرينري عن رأي  وا رتام نمتعلم للتعبتأهيل مبادئ الدميقراطية يف التعاون وإتا ة الفراة لل  

 والتصرررررر  يف    تملشررررراركة يف تو ين العمل واملسرررررؤوليا اتدري  املتعلم على العمل التعاوقي والتخطيط و

  املواقف املختلفة

 م عملية مستمرة على مد  احلياة إكساا املتعلم مهارات التعلم الذاتي وتوعيت  أن التعل 

 املني في  والتشجين على ممارست عتنمية االجتاهات حنو تقدير العمل اليدوي وا رتام ال  

 اع بأوقات الفراللمتعلم لوقتف إتا ة الفراة   

 ساعد على النمو العقلي واجلسميي تنمية القدرات العقلية واملهارات البدقية مبا  

 علمنيردية واالهتمام مبواه  املتالعناية بالفروق الف  

  تنش ة املتعلم على تذوق الفن واا ساس باجلماد 

 فةاملختل   على مواجهة املشكوتبحقيق التوا ن النفسي واحلركي للمتعلم وتدري  

 يب  على ااسهام يف  ل مشكوتهارربط املتعلم بالبي ة احمليطة والتفاعل معها وتد  
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 طار متطلبات اجملتمن إتنوين األقشطة لتحقيق النمو الشامل املتكامل للمتعلم يف  

 ملتعلمنيقالية وعوجية ملشكوت احقيق وظالف تشخيصية وو  

 تعريف برامج النشا  املدرسي 

دافها   ة لتنفيذ مشرررررروع قشرررررا  معني مرتبط  بأه لنشرررررا  هو جمموعة اتطوات اليت تقوم بها اجلماعبرقامج ا

      اتطلباتهويتخذ أسلوبًا ومسارًا واضحًا حنو حقيقها واالستجابة مل

 برقامج النشا  اجليد  لخصال

 ون ل  أهدا  وغايات  ددة وواضحةأن تك  

 ق بأسالي  متنوعة قأن يشتمل على موضوعات ومشارين متعددة تتح 

 املتعلمني عمارأن تكون خطوات وأسالي  تنفيذه واضحة وسهلة ويف مستو  أ  

  أن يكون لل قامج بداية وقهاية 

 لتنفيذه أن يعطى  منًا مناسبًا  

 قق رغبات وميود وهوايات األعتا أن حي  

 

 إعداد خطة العمل للنشا  املدرسي 

 

 ا  واضحة و ددة ( ا  ) أهدر حديد األهدا  العامة واتااة للنش1

  ة العمل (مارسات واألقشطة )هيكلير حديد قالمة ألقواع امل2

 ر حديد ااسرتاتيجيات الرتبوية للنشا  ويشتمل على :3

    لرغبات واالهتمامات ا –االهتمامات  -العمر – النشرررا   يف املتعلمنيهيكلية األعترررا  ) أسرررلوا تو ين-

  املهارات (

 ا  ) مكان مناس  لكل النشاعي ( ررررررررر أسلوا تنظيم مكان  مج  أومل يف النشا  ) فردي أسلوا تو ين الع

  (جمموعة

 لسل وظيفي (نشا   )دميقراطي ر تسأسلوا إدارة العمل يف ال  

   ممارسة النشا  رررررررر  مان   مت النشا   ) ابا ًا رررررررر مساً  ( رررررررر مدة النشا  رررررررر أيا   ) وقأسلوا التو ين الزما  ل قامج النشا

  ( النشا 

 لنشا مشر  ا تأعتا  اجلماعة ر مسؤوليا تمسؤوليا  

  ر أجهزة ووسالل ر موارد مالية ( تنفيذر  حديد اامكاقيات البشرية واملادية ) القالمني على ال4

    ااستباقة ر التحليل ( األس لة رملناقشة ر  املقابلة ر ر حديد أسالي  ووسالل التقويم ) املو ظة ر املتابعة ر ا5

 

  عودة لقالمة احملتويات
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الطبعة األولي  -قاهرةال -مركز للنشر –بد السمين  مد دكتور/مصطفي ع –كنولوجيا التعليم )دراسات عربية( ت -

1999  

 م 2002ألولي طبعة اال –األردن  –دار املسرية  –حليلة دكتور/ مد  مود ا –التقنيات التعليمية التعُلمية  -

 م 2007الطبعة األولي  –الكويت  –إدارة السراج املنري  –جعفر يوسف ، إيهاا او   –كيف تصبح معلمًا مبدعًا  -

 ( اتليفة جعفر  سن  د تأليف) الصفية واألس لة للتدريس التخطيط كتاا -

  اداألطف لرياض العام الفا  لتوجي ا الرتبية و ارة موقن  السلوكية األهدا  مذكرة  -

 ( اتطي  الرمحنعبد الدين علم  د تأليف) التدريس طرق أساسيات  -

 ( سامل  مود يمهد  د+ احلليب محد بن عبداللطيف  د تأليف)  التدريس أساسيات و امليداقية الرتبية  -

 (  يتون  سني  سن تأليف) التدريس مهارات  -

 

 عودة لقالمة احملتويات
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  عودة لقالمة احملتويات
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  واملهارات والقيم ملواد الدراسررية مبا فيها من املعارنظومة ات ات التعليمية املقدمة للمتعلمني من خود ام

يقدرون على  وحيدد ما جي  أن يعرف  املتعلمون وما ف الثاقي عشرررررررر،من مر لة رياض األطفاد و تى الصررررررر

 تيجة للعملية التعليمية فعل ، وكيف يتوقن أن تعكس التزامهم بالقيم ااقساقية ق

 الكفايات 

لتعليم املعتقرردات اليت يتم تطويرهررا من خود ا قظررام متكررامررل من املعررار  واملهررارات واالجترراهررات والقيم و   

قادرين على  ل مسرررتقلني ويصررربحوا أشرررخا  مسرررؤولني و  فراد بأنلرمسي( الذي يسرررمح لأل)الرمسي وغري ا

دة الذي تع   إطار احلياة اليومية مبسرررتو  اجلوجمموعة متنوعة من املشررراكل ويكوقوا قادرين على األدا  يف

 عن  املعايري 

 الكفايات األساسية

متعرررددة الوظرررالف مرررن املعرررار  واملهرررارات      متثرررل الكفايرررات األساسرررية باقرررة )منظومرررة( قابلرررة للتحويرررل و      

واالجتاهرررررات والقررررريم واملعتقررررردات والسرررررمات الشخصررررررية واالجتماعيرررررة الررررريت حيتررررراج مجيرررررن األفررررررراد          

هررررذا  ) الكتسررررابها لتحقيررررق إجنررررا هم وتطررررورهم الشخصرررري وكررررذلك حقيررررق االقرررردماج والتوظيررررف        

وإن هرررذه ، اتهم املهنيرررة(يعررا  لكررري يكوقررروا قررراجحني يف  يررراتهم االجتماعيرررة والشخصررية فترررَو عرررن  يررر      

متعررررددة مبرررادة معينررررة(, وقابلرررة للتحويررررل و    عرررا  أقهررررا غرررري  ررررددة   مبالكفايرررات تتقرررراطن برررني املنرررراهج )   

  ولذلك فإن هذه املواد من  يث املبدأ ميكن/ جي  أن تساهم يف تطورها –الوظالف 

 الكفايات العامة

ا يقوم على  ددة مبواد معينة  وهي حدد معظم مي باملقارقة من الكفايات األساسية, فإن الكفايات العامة ه

ملتوقعة حبلود قهاية املدجمة/ املتكاملة يف قتالج الطلبة ا املادة من املعار  واملهارات واالجتاهات والقيم العامة

  12الصف 

 الكفايات اتااة

الكفايررات   الكفايررات اتااررة هرري أقسررام فرعيررة مررن الكفايررات العامررة ومتثررل مرا ررل يف عمليررة اكتسرراا           

العامرررة  ويرررتم تنظررريم وتطررروير الكفايرررات اتاارررة لرررد  الطررروا خرررود العرررام الدراسررري  وباملقارقرررة مرررن           

االجتاهرررات / حررردد أقظمررة  رررددة أكثررر للمعرفرررة واملهررارات و    الكفايررات العامرررة، فررإن الكفايرررات اتااررة     

 يررث مررن املفررررتض    القرريم املتكاملررة  وميكنهررا أيتررا تغطيررة كفايررات متخصصرررة و قالمررة علررى املوضرروع         

 يف قهاية كل مر لة   املتعلمونأن يظهرها 
 

 ُتجمن الكفايات اتااة يف األبعاد األربعة التالية:

 )جمموعة من احلقالق اتااة باملادة الدراسية )املعرفة  

 جمموعة من العناار املعرفية و املهارية ) املهارات واالسرتاتيجيات(  ددة باملادة  

   ابات االجتماعيررة والشخصرررية )االجتاهرررات والقرريم واملعتقررردات( الررريت ترررتم     جمموعررة مرررن االسرررتج

 إدارتها ع  املعرفة واملهارات املكتسبة يف مادة  ددة

   جمموعة من االرتباطات من املواد واجملاالت األخر 



     / وبسالتوجيه الفين العام للحا 

 

50 

 

 املعايري

  ني من النظام التعليميعودة املراد حقيق  يف جاق  مقراراً أو مطلبًا أو اللحةً تشغيلية ذات الة مبستو  اجل

 معايري األدا 

ل مر لة من قيق  يف أدا  كفاياتهم العامة يف قهاية كح املتعلمنيتشررررررررررري إىل مسررررررررررتو  اجلودة املراد من   

ملنهج الوطا  الكوييت اقوية  ولذلك ُتعّر  معايري األدا  يف اأي االبتدالية واملتوسررطة والث –املرا ل الدراسررية 

د كل مر لة  كفايات العامة املراد حقيقها من خومن مرا ل التعليم وتتعلق بال عند مسرررررتو  كل مر لة 

 ية ييمات أو االمتحاقات الوطنية النهالوقياس معايري األدا  هو عبارة عن أشكاد خمتلفة من التق

 معايري املنهج الدراسي

وتصرررررف معايري املنهج   اارررررة  قيق  يف حقيق الكفايات اتحاملتعلمني تشرررررري إىل مسرررررتو  اجلودة املراد من   

ج الدراسري  قهاية كل اررف  وترتبط معايري املنه الدراسرري إىل أي مد  ينبغي أن تتحقق الكفايات اتااررة يف 

يف  املتعلمنيدم ملادة الدراسررررية  ولكوقها ذات اررررلة بتق  يف املنهج الكوييت بالكفايات اتااررررة احملددة يف منهج ا 

سري وعلى مستو    قييم بنالي وقهالي على مسرتو  الفصرل الدرا  سري مسرألة ت  التعلم، تعت  معايري املنهج الدرا

 املدرسة 

 
 
 
 
 

 عودة لقالمة احملتويات عودة للملحقات
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  : تصاالتواال وماتاملعل تكنولوجيا ملادة التاسن لصفا قهاية يف حقيقها املتوقن األدا  معايري

 

 9معايري األدا  يف قهاية الصف  لعامةا الكفاية رقم

1 
لومررررررات  معرررررراجلررررررة املع  

اة   لتحسررررررررررررررررررررررررررررني احلي 

سررررررررررررررررررررررررررطة  والتعلم بوا

  قميةالوسالل الر

 

هم وتطبيق الذين يكوقون قد طوروا كفاياتهم لف املتعلمني، سرررررررريتمكن  تاسررررررررن من قهاية الصررررررررف ال 

 من أن: ةملتوسطاكما هو مواو  يف املنهج الدراسي للمر لة 

     ة   د الرقمي عن الدوريات العلمييسررررررررتكشررررررررف ويتعر  ومييز طرق البحث يف شرررررررربكة االتصررررررررا

 املوثوقة والدراسات والبحوث املتخصصة 

 يتعر  على أقواع ومكوقات شبكات االتصاد الرقمي  

  االتصاد الرقمي  خطوات ققل املعلومات ع  وساللومييز مرا ل 

 ثوثية( األبعاد -وم )ثناليةسيظهر مهارات  يف استخدام برامج الر 

 خيتار برقامج التصميم املناس  لعمل منوذج رقمي   

 لوسالل الرقمية حيلل البياقات الرقمية ويتعامل معها باستخدام ا 

  للتكنولوجيا  اآلمنويناقش القتايا اتااة باالستخدام األمثل 

 ديثة و املطورة يتواال من اآلخرين باستخدام شبكات التواال احل 

 ة الرقمية يواك  كل ما هو جديد يف عامل النماذج و االقظم 

 يلتفكري املنطقجيد احللود املناسبة للمشاكل الرقمية من خود ا  

2 
جهزة   اسرررررررررررررررررررتخدام األ 

وااررررررررررررررررررررل  الرقمية للت

يف  و ل املشرررررررررررررررررررررراكل 

 مية احلياة اليو

 

شررغيل األجهزة  تالذين يكوقون قد طوروا كفاياتهم ل ناملتعلمومن قهاية الصررف التاسررن ، سرريتمكن    

 ملتوسطة من أن:الرقمية كما هو مواو  يف املنهج الدراسي للمر لة ا

 ختلفة ور من خود أقظمة التشغيل امليستخدم ويعاجل أقواع خمتلفة من املعلومات والص 

 واال االجتماعي يستخدم مهارة التعلم عن بعد من خود شبكات الت 

 منة جنا  معاموت  اليومية بطريقة أيستخدم األجهزة الرقمية وتقنيات االقرتقت ال 

 ليومية   و االستفادة من  يف احلياة ايستعني بالعامل االفرتاضي الرقمي لتنفيذ مشروع  

 اعلية اقتاج املشارين   استخدام وسالل التكنولوجيا احلديثة بكفا ة و ف 

3  

،   ةرقمي تصرررررميم مناذج 

ات   أقظمرررررررررررة ومنتجررررررررررر  

 حلياة أفتل 

تشررغيل األجهزة  الذين يكوقون قد طوروا كفاياتهم ل ناملتعلمو، سرريتمكن   من قهاية الصررف التاسررن  

 ن أن:نهج الدراسي للمر لة املتوسطة مالتقنية يف املواقف املختلقة كما هو مواو  يف امل

   حلياة   خدام الوسرررررالل الرقمية لتحسرررررني ا  يصرررررمم النماذج واألقظمة واملنتجات الرقمية باسرررررت

 اليومية والتعلم 

 كات الرقمية بشكل فعاد ونمن يستخدم للشب  

 كوت ملناسبة ملساعدتهم يف  ل املشينتقد مشارين اآلخرين بشكل بنا  ويقدم احللود ا 

 تصاد االجتماعية يتبادد االفكار من خود املدوقات يف مواقن اال 

 دارة املشارين البسيطة يستخدم الشبكة الداخلية واتارجية يف إقشا  وإ 

 تسهيل ققل املعلومات ية وخارجية بسيطة ليصمم شبكات رقمية  ل 

  مييز بني اقظمة التشغيل يف األجهزة الرقمية 
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 9 الكفايات اتااة للصف 8 الكفايات اتااة للصف 7  الكفايات اتااة للصف 6 الكفايات اتااة للصف لعامةا الكفايات

رر  رر رررواضرر رر ررر رر رر رر ررر رر رر رر رررمر رر رر رر ررر رر ررردة للررررررصررررفررررالرررررررررر رر رر رر ررالر ررر رر رر رر ررررسرر ررر رر رررن الررررررررر رر ررر رر  6-9رررو  يرر

 

 :1 الكفاية العامة
ات  مععععععالععلعععة الععمععععع ععومععع

لتحسععععععيا الحيعععا   التع   
 بواسطة الوسائل الرقمية.

 

 جماالت احلقائق

ر األجهزة   عرض ومناقشرررررررررررررررررررررررررررررررة دو    1.1

ة نل ة  والتعلم )الرقمية لتسرررررررررررررهيل احليا 

ن اماك –معيات اجل –سررررررررررررررررررح  النقود  

 اضي(    التسوق االفرت –تصوير املستندات 

 جماالت احلقائق

لرقمية اسررررررررررررررررررررتكشررررررررررررررررررررا  البياقات ا   1.1

ختيار ارررررررور     اخل( ال  –املختلفة )أرقام 

ة اليومية املناسررررررررررررررررررررر  لتسرررررررررررررررررررررهيل احليا  

 والتعلم 

 جماالت احلقائق

  قميررررة الر لتقنيررررات ا وعرض اختيررررار  1.1

 علمللت ملعلوماتا وتبادد لوتصرررررررررررررررررررررررررررررررررراد 

  الفعاد

 جماالت احلقائق

ة  ناسررررررررررررربة حملاكا حديد ال امج امل 1.1

 مية احلياة اليو التجارا والعمليات يف

 

 جماالت العمليات

لرقمية اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتخدام االجهزة ا  2.1

 –ة الطابع –بة البسرررررريطة )اآللة احلاسرررررر  

لدعم األقشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطة   ( اهلاتف النقاد

 التعليمية 

 جماالت العمليات

ت فة من البياقاام أقواع خمتلاسرررررررررررررررررررررتخد  2.1

  يةالرقمية للحياة اليوم

 جماالت العمليات

 لفررات وبيرراقررات   يتبررادد معلومررات وم   2.1

     لرقمية املشروع ع  الشبكة ا

 جماالت العمليات

ا  ملناسرررربة اقشرررر  اسررررتخدام ال امج ا  2.1

 ت مناذج لتحسني املنتجا

 املواقف جماالت

م منتجات االسرررررررررررررتمتاع يف تصرررررررررررررمي   3.1

 رقمية تعليمية مبدعة 

 جماالت املواقف

شررررررررا  وتبادد  االسررررررررتمتاع يف اسررررررررتك   3.1

 ات، خبار، اررررور، لو املعلومات الرقمية )ا

دقا  تبادد من االاروابط مواقن،، اخل( و

  شرررررررررررررررررررربكات  خارج وداخل املدرسررررررررررررررررررررة ع 

 التواال االجتماعي 

 جماالت املواقف

ل خدام الوسرررررال  ث االخرين السرررررت   3.1

 شكل مناس   بالرقمية لوتصاد 

 جماالت املواقف

يف  فكريررة لرخرين ا رتام امللكيررة ال  3.1

 وعة    ا  مناذج متناستخدام ال امج اقش

 االرتباط جماالت

اولة    لرقمية املتداسررتخدام االجهزة ا  4.1

و، ل، اور، فيديالكتشا  املعلومات )ق

 الخر علم املواد ااخل( واستخدامها يف ت

 جماالت االرتباط

لفة لرقمية املختاستخدام البياقات ا 4.1

م   قل، اروت، رسرو  اقشرا  مواد تعليمية ) 

   ،، اخل( للمواد األخر

 جماالت االرتباط

 ملتوفرة علىاسرررررررررررررررررررتخدام التقنيات ا  4.1

شرررررررررررررروع  يق افكار املاالقرتقت لتبادد وتطب

 للمواد االخر  

 جماالت االرتباط

ج  اكاة تصرررررررررررررررررررررررميم أمثلة لنماذ  4.1

 ة وعمليات طلتجارا علمية بسي
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 :2الكفاية العامة 
اسععععت ااج اة ال  الرقمية 
ل تواصععععل  لل الم ععععا ل 

 في الحيا  اليومية.
 

 احلقائق جماالت

خدام    التقصررررررررررررررررررري عن طرق اسرررررررررررررررررررت   1.2

ن ااررررررررل من االخري االجهزة الرقمية للتو

 ف اليومية حلل املشاكل من املوق

 جماالت احلقائق

ت رض املعلوماشرررررر  مبادئ قواعد ع  1.2

 االجتماعية  صية يف الشبكاتالشخ

 جماالت احلقائق

تصررررررررررررررررررررررررررررراد يف  البحث يف وظالف اال 1.2

تلفررررررررة ألهرررررررردا    االجهزة الرقميررررررررة املخ 

 التعلم 

 جماالت املعلومات

يررررة  ألدوات الرقماختيررررار االجهزة وا  1.2

يف  غراض املختلفةاملناسررربة لوتصررراد لإل  

 احلياة اليومية 

 العمليات جماالت

ية خمتلفة ماسررررررررررررررررررررتخدام اجهزة رق  2.2

 عررل تر اخل( للتفررا هرراتف، نيبرراد، كمبيو  )

 من االادقا  

 

 جماالت العمليات

تا ة الرقمية امل تالشررربكا اسرررتخدام   2.2

ة احلياة   للتوااررررررررررررل  وتسررررررررررررهيل أقشررررررررررررط   

  اليومية

 جماالت العمليات

ادد النل، تطبيق التقنيررررررررات تبرررررررر   2.2

   ا من املواردالصرررررررررررررررررررررررررررروت والفيديو وغريه 

 لتحسني التعلم 

 لياتجماالت العم

م األدوات   التقصرررررررررري  ود اسررررررررررتخدا   2.2

ة ملواقف اليوميالرقمية لوتصرررررررررررررررررررراد يف ا 

 املختلفة 

 املواقف جماالت

األخوقي   االسررررررررررررررررررررررررررررررررررتخدام اآلمن و  3.2

 تصاد لألجهزة الرقمية  لو

 

 جماالت املواقف

تخدام   حفيز اآلخرين السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  3.2

صرررررررررررررررراد وتبادد  الشرررررررررررررررربكات الرقمية لوت 

  علماملعلومات لتحسني الت

 الت املواقفجما

يف  عررالرر  واآلمنررة   اختيررار الطرق الف  3.2 

  صوت والفيديوتبادد مصادر النل، ال

 جماالت املواقف

دام أدوات   االسررررررررررررررررتمتاع يف اسررررررررررررررررتخ   3.2

 ا  خمتلفة  االتصاد الرقمية ألهد

 االرتباط جماالت

 ة لرقمية املتااسرررررررررتخدام االجهزة ا  4.2

ر  صرررررور ووسرررررالل أخ  يف تبادد األخبار، ال

   املواد األخر لتعلم

 جماالت االرتباط

ا ة لرقمية املتاسرررتخدام الشررربكات ا   4.2

ين    تصرررررميم املشرررررار  للتعاون من االخرين ل

 ( البي ية   اخل)العلمية والتارخيية و

 جماالت االرتباط

والفيديو  تبادد النل، الصرررررررررررررررررررررررررروت  4.2

وعة لتطبيق   ووسررررررررررررررررررررررالل أخر  من اجملم 

 املشارين 

 جماالت االرتباط

تنوعة ت الرقمية املاألدوا اسررررررررتخدام  4.2

 أقشررررررررررررررررررطة    للمناقشررررررررررررررررررة من اآلخرين يف 

 املشروع 
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 :3الكفاية العامة 
، تصععععععمي  رمعععا    قميعععة

أرظمعععة  ماتلعععات لحيعععا  
 أفضل.

 احلقائق جماالت

لتطبيقات التقصرررررررررررررري عن خمتلف ا  1.3

اررررررررررررور، لو ات،  اقشررررررررررررا  مناذج للتعلم ) 

 عروض ،،، اخل( 

 جماالت احلقائق

ام النماذج   دعرض امثلة السرررررررررررررررررررررتخ  1.3

   اةاحلي لتسرررررررررررررررررررررررررررررررررهيل  رقميةواألقظمة ال

 ،الصحية لفحلاليومية )مثاد أجهزة ا

   قذاراال أجهزة  املصررررررررررررررررررررررررررررررررفية،  اتدمات

 – حملمودا اهلاتف –  املراقبة وكامريات

    اخل   األيباد

 جماالت احلقائق

ة منتجررررات  حررررديررررد أمثلررررة ل جمرررر     1.3

 سرررررتخدامها يف ومناذج رقمية بسررررريطة  ال 

 التعلم ية واحلياة اليوم

 جماالت احلقائق

 قميررة ثوثيرة  عرض أمثلررة لنمرراذج ر   1.3

ف   التعلم ومواق االبعررررررررراد ملختلف اقواع 

 احلياة اليومية 

 العمليات جماالت

ج   ة من النماذتصررررررررميم أقواع خمتلف  2.3

، لو ات، الرقمية البسررررررررررررررررررريطة )ارررررررررررررررررررور  

 اخل( عروض 

 جماالت العمليات

مي   جمة لنموذج رقرمو  ال  كتابة 2.3

ج   تخدما ال امدا  مهام بسرررررريطة مسرررررر  أل

 املتا ة  

 جماالت العمليات

مي   ة لنموذج رقكتابة رمو  ال جم 2.3

ج   تخدما ال امألدا  مهام خمتلفة مسرررررررر 

 املتا ة 

 جماالت العمليات

رسررررررررروم     – تصرررررررررميم العاا بسررررررررريطة   2.3

  ية  للتعلممتحركة ، وقصل كارتوق

 املواقف جماالت

من   اجعررررررررة  تقرررررررردير التغررررررررذيررررررررة الر    3.3

 ذج الرقمية  اآلخرين لتحسني النما

  

 جماالت املواقف

ني    االسرررررررررررررررررررتمتاع بتحرير و  3.3 حسررررررررررررررررررر

على التغرررررذيرررررة    النمررررراذج الرقميرررررة بنرررررا    

 الراجعة من اآلخرين 

 جماالت املواقف

من   مج الرقمية  جلال ا اسرررررررتخدام   3.3

 رتويج أفكررررررررار او لوحليررررررررل البيرررررررراقررررررررات    

 منة منتجات جديدة بطريقة ن

 جماالت املواقف

 فكريرررررة لرخرين ا رتام امللكرررررات ال  3.3

األقظمرررررررررررة   لتقرررررررررررديم حليرررررررررررل واقرتا   

 علم والنماذج البديلة للت

 االرتباط جماالت

ذات الصررررررررلة   اسرررررررررتخدام التطبيقات  4.3

سررريطة لتحسرررني   لتصرررميم مناذج رقمية ب 

 تعلم  املواد االخر  

 جماالت االرتباط

قمية لعرض حسررررررررررررررررررررني النماذج الر  4.3

   املواد األخر نمنتجات تعليمية م

 جماالت االرتباط

مية خمتلفة منتجات رقتصرررررررررررررررررميم   4.3

 ألخر   لتحسني تعلم املواد ا

 جماالت االرتباط

مية ذج رقمية لتنعرض مناإقشررررررررا  و  4.3

 املشارين االجتماعية 
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ليوم لتاريخ ا لعامة اسم الو دة احلصة الفصل ا لكفايات ا لكفايات اتااة واملعايري ا  ا

 الرقمية  لوساللخود ا من ياة والتعلماحل املعلومات لتحسني معاجلة     
1-1 

 
1-2 

 
1-3 

 
1-4 

 

 .اليومية حلياةيف ا املشاكل واال و لللت األجهزة الرقمية استخدام عنوان الدرس    
2-1 

 
2-2 

 
2-3 

 
2-4 

 

     
 1-3  أفتل حلياة نتجاتوم رقمية، أقظمة مناذج تصميم

 
3-2 

 
3-3 

 
3-4 

 

 التعلماسرتاتيجيات 

   

  التعلممصادر 

     

 املواقف احلياتية التكامل
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 الدرسأقشطة 

 التمايز التقويم دور املتعلم  دور املعلم     علمالت قتاجات

 

 

    

 التقويم  اةأد

الم الشط  والراد  م التقدير   قو م التقدير الل   سل   السجل القصصي  واف سري العمل   فظيسل

 تصميم أداة التقويم

 
 
 
 
 

 التأمل الذاتي

لتقويم الصف لرضا عن حليل ا لتحسني ألدا  امل حديات واجهتا  اشعر با  علممقرت ات ا

     
     

 م 2017 / 2016العام الدراسي     وااتصاالت تكنولوجيا املعلومات مادة حتري –  – املنهج الوطا  الكوييت

 توياتعودة لقالمة احمل عودة للملحقات الدروس اعداد عودة
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 الوصف بنود التحضري

 حمتوى التعلم

جملاد اتااررررة  ويشررررمل املعرفة يف ا  ميثل  تو  التعلم وسررررالل وفر  تطوير الكفايات

و يف يترررررًا يف الكفايات اتاارررررة، أ املختار لصرررررف معني  وتوجد عناارررررر  تو  التعلم أ 

كثر عمومية د تكون ااشررارة هلذه العنااررر أ معايري املنهج، أو يف أمثلة أقشررطة التعلم  وق

معايري جرا ات يف الكفايات اتاارررررررة و يث تع  عن ارررررررنف أو ف ة من املفاهيم أو اا )حب

 املنهج( وأكثر جتسيدًا يف أقشطة التعلم 

 و تو  التعلم جي  أن جيي  عن السؤاد التالي:

 عد، القيم، ااجتاهات( ما الذي جي  تعلم  )املفاهيم، احلقالق، القوا

 أنشطة التعلم

تااة  وهي متكنهم من حقيق الكفايات ا ،املتعلمونم  ود أقشطة التعلتتمحور 

 للمتعلمنيلية التعلم تقوم على ات ة الفع ولتحقيق الكفايات يف املنهج، فإن أمثلة أقشطة

وجي  م  موعة متنوعة من سياقات التعلوحقق تكامل اسرتاتيجيات التعليم املناسبة جمل

اف معني   لم بشكل شامل وميكن تطويرها يفعتغطي اجملموعة املتنوعة من خ ات الت أن

ملنهج:  يث ألجزا  األخر  االزامية من اوألمثلة أقشطة التعلم وضن خا  باملقارقة من ا

 ملتعلمنيالم األخر  لتلبية ا تياجات ميكن للمعلم تعديلها أو إضافة بعض أقشطة التع

 على حنو أفتل 
 

 :معايري أقشطة التعلم 

 تحقيق الكفاية اتااة ل املتعلمونل  تصف ما ميكن أن يفع 

  املمكنة تعلموناملتغطي جمموعة متنوعة من أقشطة 

  لمتعلمنيلتتمن اياغة األقشطة كمهام واقعية   

 مكان  تشمل ألعاا وأقشطة ثنالية ومجاعية قدر اا 

 أدالها خود ب املتعلمون سيقوم تع  بوضو  وبصورة خمتصرة عن األقشطة اليت

 الدروس 

 لية:ة التعلم جي  أن جتي  عن األس لة التاوأقشط

   ما املتوقن من الطوا فعل 

 املوارد، ويف  يجيات والقيم واالجتاهات، مامباذا وكيف )املعار  واملهارات واالسرتات

 أي تسلسل سيتم تطوير أقشطة التعلم( 

 ناليات، عمل فردي، ث -نظم الصفيف أي سياق )أين حيدث قشا  التعلم، كيف ت

 ل مجاعي( أو عم

 مصادر التعلم
د، أدوات تدعم أقشطة التعلم،  مثل )موا املوارد املستخدمة يف العملية التعلمية واليت

 رقمية، أخل( 
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 الوصف بنود التحضري

 نتاجات التعلم

عبررارات تتتررمن مررا الررذي يتوقررن مررن املررتعلم حقيقرر  قتيجررة ألقشررطة الررتعلم ويعرر              

واضرررحة تصرررف مررراذا   عنهررا علرررى شررركل معررار  أو مهرررارات أو اجتاهرررات وجيررر  أن تكررون     

قتيجرررررة برررر   علررررى املررررتعلمني أن يعرفررررروا أو يفهمرررروا أو يكوقررررروا قررررادرين علررررى القيرررررام       

 الكتماد عملية التعلم 

 دور املعلم

 االرتبرررا املرررتعلمني العديرررد مرررن املهرررارات ذات    حبيرررث تكسررر   املتنوعرررة إعررداد األقشرررطة 

 واالسرررتجابة  لمنياملرررتعإشرررباع ميرررود  وترررؤدي إىل املباشرررر بأهررردا  العمليرررة التعليميرررة   

هلوايرررراتهم وميرررروهلم وقرررردراتهم اتااررررة واكتشررررا  اسررررتعداداتهم وتوجيههررررا، وهرررري      

يكرررون النمرررو   وجيررر  أن ال  ،عبرررارة عرررن خررر ات يف احلاضرررر تعرررد املرررتعلمني للمسرررتقبل     

مررن حقيررق النمررو البرردقي     تعلماملرر بررل متكررن معرفيررًا فقررط مررن خررود تلررك األقشررطة    

لنفسررري واالجتمررراعي كمرررا يرررتمكن مرررن خرررود     واحلركررري واالقفعرررالي والوجرررداقي وا  

 االبتكررررار تلررررك األقشررررطة مررررن التعرررربري عررررن ذاترررر  وخ اترررر  الشخصررررية مررررن خررررود       

  واابداع

 دور املتعلم

 ألقرررر  اررررف موقررررف املررررتعلم يف هررررذا اجملرررراد بأقرررر  موقررررف قشررررط وفعرررراد ال سررررلب         وي

حبيرررررث يكررررون املرررررتعلم هررررو  ررررور العمليرررررة التعليميررررة داخرررررل        يتتررررمن مشرررراركت   

ولررررريس  )النشررررا (  فاعلرررررة يف العمليررررة التعليميرررررة  الشرررراركة   مررررن خرررررود امل خترررر  امل

  جمرد مشاهد ومستمن سلب

ولرررريس جمرررررد  بنفسرررر  احلصررررود علررررى املعلومررررات  جيررر  أن يترررريح النشررررا  للمررررتعلم   

كرررررل اجملررررراد للقيرررررام بنشررررراطات     للمرررررتعلممسرررررتمن ومتلقررررري هلرررررا فقرررررط، فيعطرررررى    

عرررن الرررتلقني، وتررتم مرررن خرررود     خمتلفررة هررردفها فهرررم  تررو  املرررادة التعليميرررة بعيررداً     

  قشاطات خمتلفة

 التمايز

الرررررذين   املرررررتعلمنيولررررريس املرررررتعلمني، هرررررو تعلررررريم يهرررررد  اىل رفرررررن مسرررررتو  مجيرررررن    

 تعلمسياسررررة تأخررررذ باعتبارهررررا خصررررالل املرررر     فهرررري يواجهررررون مشرررركوت بالتحصرررريل   

املرررررتعلم، وميكرررررن حقيقهرررررا يف   وخ اتررررر  السرررررابقة وهررررردفها  يرررررادة امكاقرررررات وقررررردرات    

فررررالتعليم املتمررررايز سياسررررة لتقررررديم بي ررررة      هرررردا  واألسررررالي  واملخرجررررات،  جمرررراد األ

خيتلفرررون عرررن بعترررهم مرررن     املرررتعلمنيسررريما أن  املرررتعلمني، تعليميرررة مناسررربة جلميرررن  

  قوا ي متعددة

 التكامل
الدراسررررية ألجررررل   اجملررراالت التعلررريم التكرررراملي هرررو الررررربط بررررني املعلومرررات الررررواردة يف      

 املتعلم تثبيتها يف ذهن 
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 الوصف بنود التحضري

 املواقف احلياتية

اليوميررررة واالجتماعيررررة، وأن يعكررررس تطلعررررات      املررررتعلم حبيرررراة  الدراسرررري  ربررررط املررررنهج   

يف عمليررررة تعلررررم    املررررتعلميرررردخل  وونمرررراهلم ويواكرررر  التطررررورات العلميررررة،     املررررتعلمني

وترسرررخ عمليرررة   وتررردري   ياتيرررة مسرررتمرة، ميكرررن توجيههرررا مرررن أجرررل تعلرررم أفترررل          

ومبرردع، مررن أجررل خلررق جيررل مفكررر    منشررأ الررتعلم أن البي ررة هرري  ومررد  احليرراة،   الررتعلم

أسرررلوا  يررراة فعرررراد،   مرررن أجرررل   علرررى عاملررر  اترررارجي     منفتحررراً  املرررتعلم الرررذي جيعرررل   

واملهررارات الرريت متكنرر  مررن إدارة      والقرريم مررن االجتاهررات   جمموعررة يقرروم علررى توظيررف   و

حقيررررق غاياترررر  يف بنررررا  شخصرررريت  املسررررتقلة، كاشررررفة عررررن بعررررض          قا يررررة الررررذات  

ديرررة يف قفرررس املرررتعلم، وتسررراعده علرررى تنميرررة قدراتررر  العقليرررة ومتنحررر       اجلواقررر  القيا

 جملتمن فراة التطور يف تعامل  من ا

التأمل الذاتي 
 للمعلم

داخررل الفصرررل الدراسرري وحليلرررها    املعلرررم املعلومرررات الو مررة  رررود مررا يقررروم برر      مجررن  

 ىلإساسررررية وهررررذا يقرررروده   املمارسررررات اتااررررة برررر  ومعتقداترررر  األ   وتقييمهررررا لتحديررررد 

علرررررى   ا ه واجررررررا  التغررررريريات املناسررررربة الررررريت ترررررنعكس اجيابيررررراً   أدالسرررررعي لتحسرررررني  

  العملية التعليمية

اسرتاتيجيات 
 التقويم

لك اسررررتخدام  عملية التقويم مبا يف ذ تنفيذل هي ااجرا ات والطرالق اليت يتبعها املقّوم

ا  وتعكس سررررررالله وو اوأدواتهسرررررررتاتيجية بتفردها،  ا كل ، ومتتا أدوات ووسررررررالل التقويم 

 وجتعل املتعلمني ،يف مواقف  قيقية وقياسرررررررررها ماملتعلإجنا ات اسررررررررررتاتيجيات التقويم 

ي  ، فيبدو كنشرررراطات تعلم ميارس فينغمسررررون يف مهمات ذات قيمة ومعنى بالنسرررربة هلم 

ليت يعيشرروقها الرخاذ  احلياتية احلقيقية ا ل املشرركوت  ومهارات التفكري العليا  املتعلمني

لى معاجلة لقدرة على التفكري الذي يسراعدهم ع وبذلك تتطور لديهم ا املناسربة ت القرارا

 املتعلما يسررررررراعد ق الصرررررررلة بني التعلم والتعليم ، مبهو يوث، فاملعلومات وققدها وحليلها

  على التعلم مد  احلياة

 أدوات التقويم

ميكرررن  للحصرررود علرررى بياقرررات ودالالت   خمتلفرررة  عتمرررد عمليرررات التقرررويم علرررى أدوات    ت

م سررتخد تبنررا  خطررة لتطرروير وحسررني النتاجررات الرتبويررة        لالواررود بهررا إىل أ كررام    

واجتاهررراتهم ودرجررررة تررررأقلمهم االجتمرررراعي    املررررتعلمنيميررررود لتحديررررد لتقرررويم  ادوات أ

العلمرررري، وتعتمررررد علررررى مشرررراركة املررررتعلمني يف      والشخصرررري وذكررررالهم وحصرررريلهم    

 تقويم الذاتي للمتعلمني تصميمها يف بعض األ يان والتفاعل معها وتعز  ال
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 مفهوم التعلم النشط

مشرراركة املتعلم الفاعلة  ىليت ينتج عنها سررلوكيات تعتمد علاألقشررطة املختلفة اليت ميارسررها املتعلم وا  ىتعلم قالم عل

 القيم وتكوين املهارات اكتسررررررررااو املعلومات على احلصررررررررود يف ذات  على املتعلم ، واعتمادجيابية يف املوقف التعليميواا

 واالجتاهات 

 التعلم النشط يفدور املعلم 

 يلى: ظل اسرتاتيجيات التعلم النشط فيما يفيتلخل دور املعلم 

 ق اجملموعاتوفلتعلم من دعم ا، ال على التدريس، التأكيد على التعلم  

   تسمح هلم ببنا  معرفة جديدة وفهم عميق ليتاتشجين وقبود ذاتية املتعلمني، وتهي ة الفر  

   وتساؤالتهم تشجين استفساراتهم،و لد  املتعلمني،واالستنبا  تشجين االستقصا  

  ني املتعلمني ب شة واحلوارلد  املتعلمني بتشجين املناق الطبيعيتدعيم الفتود 

 ملتعلم وليس املصدر الو يديتعلم منها ا اليتعلم أ د املصادر أن يصبح امل  

 التعلم النشط يفدور املتعلم 

  تصميم التعلم وبي ت  يفيشارك  

 (ال ويتفاعل ويدعم )الدعم املتبادد يث يتوا، يعمل مستقو أو ضمن جمموعة متعاوقة  

  يفتواجه   اليتت م  لوال ذكية للمشرررررررركوحبيث يقد، تواجه  اليت ل املشرررررررركوت  يفميارس التفكري والتحليل 

  احلياة

  ًوقوعيت ، وجودة هذا التعلم طريقة تعلم ، يف اجيابيًايفكر تفكريا تأمليا  

 ،بفاعلية وكفا ة  ويصل إليها، ويتواال معها يبحث عن مصادر املعرفة 

  ،بنوعي  ترتقيويبادر ويناقش ويطر  أس لة ذكية قاقدة تطور التعلم  

  أقشطة متنوعة لمنياملتعميارس  

 أهدا  تقييم قفس ، وحيدد مد  ما  قق  من يف تعلميشارك امل  

 عند ممارسة املتعلم للتعلم النشطاألهدا  املرجوة 

  دارة شؤوق  اتااةإبالنفس والنشا  واحلركة، القدرة على  االعتزا  

  حلوار، والقدرة على العمل فى ام من تعلامل والقدرة على النقد ،والوعيالتمسررررررك بقيم وثقافة اجملتمن، واليقظة

  اجلماعة إطار

 القدرة على التخطيط و جيابية، والقدرة على ارخاذ القرار،القدرة على املو ظة واملقارقة والدقة، ورو  القيادة واال

  وتقييم اآلخرين الذاتيوالتقييم 

  شكوتالتحليل والتفكري و ل امل يف العلمياتباع األسلوا  

 

  



     / وبسالتوجيه الفين العام للحا 

 

 

62 

 علم النشط فوالد الت

   املعار   ألقهم يربطون بني، دهم للمشررررررركوت يتوارررررررل املتعلمون خود التعلم النشرررررررط إىل  لود ذات معنى عن

 اجلديدة التى تعلموها بأفكار مألوفة لديهم 

 للمعار  اجلديدة  حيصل املتعلمون خود التعلم النشط على تعزيزات  ود فهمهم 

 قة ثم ربطها شرررررط جت  املتعلمني على اسررررررتجاع معلومات سررررراب الن احلاجة إىل التوارررررل إىل قاتج خود التعلم

 ببعتها 

 ز  ثقتهم بذواتهموهذا يع بدون مسررررررراعدة سرررررررلطة عليا،  ،يبني التعلم النشرررررررط للمتعلمني قدراتهم على التعلم ،

 واالعتماد على الذات 

 ميكن التعلم النشط املتعلمني من العمل بنشا  وفاعلية  

 ينجزها ل   اليت شرررتك فيها وتكون ذات قيمة أك  من املهمةفسرر  خود التعلم النشررط أو ي ينجز املتعلم املهام بن

 شخل أخر 

 رفةيعت  املعلم فى ظل التعلم النشط ليس املصدر الو يد للمع  

 

 الذاتي  فوالد التأمل

 املنجزات اليت قام بها تنمية اا ساس بالرضا الذاتي والثقة بالنفس قتيجة النظر يف  

  هد  الواود لألفتل معارف  ومهارت  قتيجة عملية البحث والتعلم الذاتي بينمي 

 ى حقيقهاتتولد لدي  القدرة على توجي  الذات حنو أهداف  والعمل عل  

 العمليات اليت  يقّيم دالمًاو ويراق  دالمًا ذلك ألق  خيطط دالمًا؛ وملتعلمي أفترررررررررررررل  حيقق املعلم املتأمل تعلمًا

 يقوم بها  

 مبدعة،  رسررررة من كوقها روتينية إىل ممارسررررة خوقة د  املعلم دافعية للحصررررود على األفتررررل، وققل املما يولد ل

 وبالتالي استدامة التجديد يف عمليات التعليم والتعلم 

  تراج إىل تعزيز  ف على جواقر  القوة فيهرا واجلواقر  اليت ح   من أن يتنبر  بوعي ألفعرالر  وأقوالر ، فيق     املعلمميّكن

 حسينها ويسعى إىل 

 عاجلة احلقيقية للموقف املإىل  يؤديوبالتالي   تياجات،الاعلى حديد  تتيح القدرة الذاتي التأمل ةارسرررررررررررررررر مم

  التعليمي

 ية الثالثة رضرررررررررتها التوجهات احلديثة للتحود لأللفمتكني املعلمني من تقبل التغيري ومواجهة التحديات اليت ف

 والتوج  حنو جمتمن املعرفة 

  رج النهالي املسرررتهد  يف املخ املتعلمبالتالي جتويد عمل ود باألدا  إىل درجة عالية من ااتقان، ويسرررهم يف الواررر

 عمليات التأمل 

  على عمل  خصيت  مما ينعكس إجيابيًايف ش اهدوً يقلل التوتر النفسي وجيعل  أكثر  
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  ما املقصود بالتقويم

ينغمسون يف مهمات ذات  نيتعلمفهو تقويم جيعل امل ، مواقف  قيقيةويقيسها يف تعلميعكس إجنا ات امل هو الذيالتقويم 

عليا مهارات التفكري ال املتعلمنيختبارات سريعة ميارس في  فيبدو كنشاطات تعلم وليس كا ،قيمة ومعنى بالنسبة هلم

، قية اليت يعيشوقهالقرارات أو حلل املشكوت احلياتية احلقيويوالمون بني مد  متسن من املعار  لبلورة األ كام أو الرخاذ ا

امة اليت يتتمنها د  النجا  أو الفشل يف حقيق األهدا  العالتقويم بأق  العملية اليت ترمي إىل معرفة مويقصد أيتا ب

  ألهدا  املنشودة بأ سن اورة ممكنةالتعف ب ،  تى ميكن حقيق اوة املنهج وكذلك ققا  القو
 

 

 أدوات التقويم املواقف التقوميية تقويماسرتاتيجيات ال

 دا د على األالتقويم املعتم

 Demonstrationاملناقشة  - Presentationالتقديم 

احلديث  - Performanceالعروض التوضررررررررررررررررررررررررررريحية  

Speech 

 Debateألدوار اكاة ولع  ااحمل - Exhibitionاملعارض 

 الشط قوالم الراد و

 سلم التقدير

 للفظيسلم التقدير ا

 لتعلمسجل واف سري ا

 يالقصصالسجل 

 

 

 الورقة والقلم
  – Examاالمتحاقات  - Testاالختبارات القصرية 

 Articleاملقالة 

 التواال
لة األسرررررررررر  - Interviewاملقابلة  - Conferenceاملؤمتر 

 Direct Questionsاملباشرة 

 املو ظة
وسرلوكيات   دا أملسرتمرة عن  املو ظة املنظمة واملقصرودة وا 

 وا تياجات واجتاهات املتعلمني

 ملف املتعلم -تعلم يوميات امل -تقويم الذات  متابعة الذات

 

 ود أربن خطواتوميكن أن تتحدد العوقة بني قتاجات التعلم والتقويم من خ

أن يعر   وماذا قريد من    تعلم، مبعنى ماذا قريد من امل   ملتعلمنياحديد النتاجات املرغوا حقيقها لد            اتطوة األوىل:

 أن يعمل 

  دا  املطلوا ومستواهلنتاجات التعلم وتوضيح معايري األ ملتعلمنياحديد نلية لقياس مد  امتوك  اتطوة الثاقية:

  النتاجات املطلوا حقيقهاب املتعلمنيمقارقة مستو  أدا   اتطوة الثالثة:

م املطلوا قويم وإعادة تصرررررررميمها يف ضرررررررو  قتاجات التعل تعديل مدخوت عناارررررررر عملييت التعلم والت اتطوة الرابعة:

  حقيقها

 تعلم وتتكامل اتطوات األربن من بعتها يف  لقة وا دة مركزها امل
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  التقويم أدوات من

  Check List قوالم الراد / الشط  -1

 ة تعليمية يرادها املعلم ملعلم، أو املتعلم أثنا  تنفيذ مهمة أو مهارات اليت يرادها ايارة عن قالمة األفعاد / السلوكعب

تجاا على فقراتها باختيار ويس املتعلمني،ت التعليمية لد  أو املتعلم وتعد من األدوات املناسبة لقياس مد  حقق النتاجا

 ية إ د  الكلمتني من األ واج التال

مناس  أو غري  ،أو غري موافق موافق ،غالبا أو قادرا ،قعم أو ال ،مرض أو غري مرض ،: اح أو خطأ()على سبيل املثاد

 . ه القوالمجي  مو ظة عدم وجود تدريج يف ااجابة على فقرات هذ،ومناس 

 

  Rating Scale سلم التقدير -2

 دة ف ات  يث رختن كل فقرة لتدريج من ع، و مرتفعةأ أداة بسيطة تظهر فيما إذا كاقت مهارات املتعلم متدقية

م أو كماد قدرها بشكل ض يل وميثل الطر  اآلخر متاأو مستويات،  يث ميثل أ د طرفي  اقعدام أو وجود الصفة اليت ق

 جودها و وجودها، وما بني الطرفني ميثل درجات متفاوتة من

 

  Rubric سلم التقدير اللفظي -3

 ، مستويات خمتلفةالصفات املختصرة اليت تبني أدا  املتعلم يف عبارة عن سلسلة من، ل التقويمأ د اسرتاتيجيات تسجي

يف حديد  للمتعلم اعدةمما جيعل هذا السلم أكثر مس  من  تفصيو ولكن  يف العادة أكثر  إق  يشب  متاماً سلم التقدير

 . ة للعمل اجليد املطلواشرات واضحوجي  أن يوفر هذا السلم مؤ خطوات  التالية يف التحسن

 

  Learning Log سجل واف سري التعلم -4

 يث يسمح ل   ،يف  يات  اتااة بها د أشيا  قرأها أو شاهدها أو مر وسجل منظم يكت  في  املتعلم ع  الوقت عبارات 

  بالتعبري حبّرية عن نرا ه اتااة واستجابات   ود ما تعلم 

 

  Anecdotal Records السجل القصصي -5

من املمكن أن يدون  ثوة اليت متت عندها املو ظة  ملم، واحلالليسجل ما يفعل  املتع ،عبارة عن واف قصري من املعلم

موعة الفريق ر املو ظات أهمية  ود مهارات العمل ضمن جم يث يدون أكث ،املعلم كيف عمل املتعلم ضمن جمموعة

  ()العمل التعاوقي

 

 

 

 عودة لقالمة احملتويات عودة للملحقات  للتقويم عودة
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 هد  الرتبية يف دولة الكويت إىل ت

يًا واجتماعيًا وجسميًا إىل أقصى ما تسمح ررو يًا وخلقيًا وفك املتكاملالشامل  ور تهي ة الفر  املناسبة ملساعدة األفراد عرلى النم  ”

اث العربي، والثقافة  ، ويف ضررو  مبادئ ااسرروم، والرت ونمال ت  اسررتعداداتهم وإمكاقاتهم، يف ضررو  طبيعة اجملتمن الكوييت وفلسررف  ب 

لكوييت خباارررة، واجملتمن   االبنا ة يف تقدم اجملتمن  للمشررراركة م ، مبا يكفل التوا ن بني حقيق األفراد لذواتهم وإعدادهاملعااررررة 

 “ بعامة والعامليالعربي 

 أواًل: األهدا  املتصلة بالعقيدة ااسومية

 خود من اابداعية ااقسرررررررران قدرات يف والتفكري التأمل على قدراتهم بتنمية املتعلمني لد  اامياقي اجلاق  تعميق  1

 .املعلومات تقنية يف املذهل التطور

 من التعامل جماد يف اتاارررة األخوقية واملبادئ بالقيم التمسرررك حنو الصررراحلة اهاتواالجت السرررليمة امليود تنمية  2

 .املعلومات تقنية

 ثاقيًا: األهدا  املتصلة بطبيعة اجملتمن الكوييت

 والتفكري  )اخل . . . اتوار ميات،(  مثل احلاسرروا  علم تطور جماد يف وااسررومي  العربي الرتاث دور املتعلمني تعريف  1

 .العلمي

 التنمية خطط ا تياجات لتوفري احلديثة والتقنية العلمية الدراسرررررررررررات  على ااقباد حنو املتعلمني اجتاهات تنمية  2

 .للبود والتنموية االقتصادية التطلعات وحقيق الوطنية

 ثالثًا : األهدا  املتصلة بطبيعة العصر

 . العصر بها يتسم اليت املعلومات جماد يف اتااة للتقنيات السريعة التغريات من للتكيف املتعلمني تنمية  1

 .احلواسي  باستخدام املشكوت  ل أسلوا خود من العلمي التفكري على املتعلمني قدرة تنمية  2

 برجميات من خمتلفة تطبيقات استخدام خود من والتقصي البحث ومهارات الذاتي التعلم مهارات املتعلمني إكساا  3

 .احلاسوا

 بات منوهم خبصالل املتعلمني و اجاتهم ومتطل رابعًا: األهدا  املتصلة

 ال امج كتابة خود من واالبتكار اابداع على القادر العقل بنا  إىل يؤدي الذي العقلي النمو على املتعلمني مساعدة   1

 .املختلفة التطبيقات واستخدام

 .ختلفةامل باملشارين اجلماعي العمل خود من للمتعلمني السليم االجتماعي النمو حقيق  2

 تبالرسرروما اتااررة املختلفة التطبيقات باسررتخدام املتعلمني لد  اجلماعي التعبري على والقدرة الفا  التذوق تنمية  3

 .النصو  وتنسيق

    .املعلومات لتقنية املختلفة اجملاالت يف املهنية وميوهلم قدراتهم معرفة على املتعلمني مساعدة  4

 عودة لقالمة احملتويات عودة للملحقات     الرتبوية ودة لألهدا ع
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   عند هاحقيق إىلالرتبوية  املؤسرررررسرررررات   تسرررررعى  اليت الرتبوية للعملية  ددات مبثابة الدراسررررري  للمنهج العامة األهدا  عت ت

  تنسرجم  حبيث ،( ركية النفسو العقلية والوجداقية) ااقسراقية  لشرخصرية  ا أبعاد يف وملحوظة مرغوبة قتالج شركل  على املتعلمني

   واملواد وخصرررررالصرررررهم   املتعلمني اتو اج اجملتمن فلسرررررفة  بدورها عن املنبثقةو والتعليم للرتبية العامة األهدا  من األهدا  هذه

   املنهج على يتوج  اليت حلاسرررررروبية ا والتكنولوجية العلمية املتغريات ضررررررو   ويف  فيها التفكري وطرق تهاوطبيع املقررة الدراسررررررية 

التكنولوجية    الرتبية منهج تتررررمني أن يقرت  فإق  ، والتكنولوجي التطبيقو املعرفة بني توا ن إجياد يتتررررمنها بهد  أن الدراسرررري

 :التالي على النحو وهي ااحلاسو منهج لبنا  الفلسفية األسس من قةبثاملن العامة األهدا  العام التعليم يف احلاسوبية

 رو  خود والتصررررر  من  مورهما،بأ واالهتمام والعربية ااسررررومية  تنيباألم واالعتزا  ااسررررومي،  بالدين ااميان تعميق  1

  واملعلومات االتصاد تقنييت من التعامل بأخوقيات بااللتزام ااسومي الدين

 للوعي خبصررررالصرررر    سرررروبية احلا التعليمية األقشررررطة  توظيف خود نم الكوييت باجملتمن واالعتزا  للوطن  الوال تنمية  2

  قتاياه كافة من ااجيابي والتفاعل 

   املواقف املشرررركوت ومواجهة  ل  يف واملعلومات االتصرررراد  تقنييت تخدامواسرررر  املختلفة، مبسررررتوياتها  التفكري مهارات تنمية  3

  الفرا ، وغريها أوقات واستثمار لقرار،ا ارخاذ و كمة الرأي، عن ريالتعب حبرية احلياتية،

  التذوق وترتقي بنوا ي يدوي،ال العمل ا رتام تعز  اليت حلاسرررررررروبية، ا التقنية واالجتاهات واملهارات املفاهيم اكتسرررررررراا   4

  العمل سوق  تياجاتا تتطلب  مبا املها  الوعي وتنمي والفا ، اجلمالي

 يف على املنافسرررررررررة القدرة نميةوت فريق، يف اجلماعي والعمل ( Co–Operative Learning ) وقيالتعا التعلم تشرررررررررجين  5

  الكرتوقيًا رهاوقش خمتلفة،  اسوبية أقشطة وإقتاج موتصمي ابتكار يف وتوظيفها املعلومات، على احلصود

   واتكأد والشرربكات، وتوظيفها( Multimedia )  املتعددة الوسرراللو التقنية املسررتحدثات اسررتخدام على القدرة اكتسرراا  6

  امعه والتكامل املختلفة الدراسية اجملاالت تدمة

  نياملعلم ا تياج يف إطار العاملية فاتالثقا على واالطوع أدواتهما، من تمكنوال واملعلوماتية املعرفة عصر  يف للعيش التهي ة  7

   والعدالة العاملي، لسرررررررروم ا الدميقراطي، وثقافة جالنه مبادئ إطار يف معها، والتفاعل بشررررررررعوبها  واالتصرررررررراد  واملتعلمني،

  العربية األايلة قيمناو السمحة، ااسومية عقيدتنا خود ومن واملساواة،

  املصررررررررررادر املتنوعة من عاملالت على القدرة وتطوير املسررررررررررتمر، علمالت على والتدري  الذاتي، التعلم مهارات اكتسرررررررررراا  8

 على حافظ متوا قة صورة ب اجملاالت، شتى  ودراسة  والتقصي  لبحثل حلاسوبية ا التقنيات خمتلف واستخدام  للمعلومات،

  واالجتماعية األسرية العوقات

  هلم التعلم املباشرة مصادر ا ةوإت واملعلمني املتعلمني ال تياجات لماملو العلمي مبحتواها املعلوماتية البي ة إجياد  9
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  استخدام  وجماالت  وبراجم احلاسوا أقواع  ود املتعلم معلومات تنمية  1

  و ل والتعلم التعليم يف لعمليةا وتطبيقاتها وال جمية املادية ملكوقاتبا اتاارررة  احلاسررروبية  التكنولوجية باملفاهيم يلم  2

  املشكوت

  وفعالية ةبكفا  وملحقات  للحاسوا املادية املكوقات يستخدم  3

  وفعالية كفا ةب املناسبة احلاسوبية والتطبيقات جمياتال  يستخدم  4

 والتعاون الفردي، ااقتاج عزيزت خود من الرتبوية العملية لدعم تهاوملحقا واملعلوماتية التكنولوجية األدوات يسرررررررتخدم   5

  الفا  سواحل العلمي، والبحث املستمر، والتعليم اجلماعي،

  الفصل داخل حقات ومل اسواللح استخدام  عند  مول  ويشارك يتعاون  6

   املرتبطة هادفة تربوية نمشرررراري  وإقتاج وتصررررميم  رخطيط يف شرررراركت  م خود من للمتعلم واالبتكار اابداع فر  إتا ة  7

ل  وخارج داخل وبيةاحلاسرررر  التكنولوجيا مصررررادر  باسررررتخدام  ميوالقو والديا  الوطا  االجتاه ذات املنهج خب ات    الفصرررر

  واآلخرين  مول  نم بالتعاون وذلك الدراسي

  اجتماعي سرررلوك وميارس تيةواملعلوما احلاسررروبية للتكنولوجيا مثلاأل باالسرررتخدام املتعلقة األسررراسرررية  القترررايا يناقش  8

  االستخدام سو  على املرتتبة  العواق على ويتعر  استخدامها عند اجيابي وأخوقي

  العمل وجماالت اجملتمن على وتأثريها وماتواملعل التاالتصا تكنولوجيا جماد يف احلديثة بالتغريات يلم  9

  املشكوت و ل ةمتنوع أعماد اجنا  املناسبة اسوبيةاحل التكنولوجية واملصادر األدوات ويستخدم خيتار  10

  املعار و املعلومات مصادر  نع خبااة  ااقرتقت شبكة  وأدوات بعامة االتصاد  وسالل  باستخدام  واآلخرين  مول  من يبحث  11

  هلا املناسبة لوداحل وإجياد باملنهج املتعلقة القتاياو واملفاهيم

  عليها والتعليق  مول  ومشارين قشطةأ بنقد ااجيابي النقد يف املتعلم مهارات تنمية  12

  استخدام  توجماال وبراجم  احلاسوا أقواع  ود املتعلم تقدير  13

 

 توياتعودة لقالمة احمل         عودة للملحقات عودة لألهدا  الرتبوية
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 واًل : األهدا  املتصلة بالعقيدة ااسومية أ

اعية من خود  والتفكري يف قدرات ااقسرررررررران اابد  تأملتعميق اجلاق  اامياقي لد  املتعلمني بتنمية قدراتهم على ال  1

     لتطور املذهل يف تقنية املعلوماتا

لتعامل من  واملبادئ األخوقية اتااررة يف جماد ا  تنمية امليود السررليمة واالجتاهات الصرراحلة حنو التمسررك بالقيم     2

     تتقنية املعلوما

 ثاقيًا : األهدا  املتصلة بطبيعة اجملتمن الكوييت    

طلوبة  ر علوم احلاسرررررروا من خود مشررررررارين العمل امل املتعلمني دور الرتاث العربي وااسررررررومي يف جماد تطو تعريف  3

    ات التفكري العلمي لد  املتعلمنيوتعزيز مهار

لتنمية   التقنية احلديثة لتوفري ا تياجات خطط اتنمية اجتاهات املتعلمني حنو ااقباد على الدراسررررررررررررات العلمية و   4

     دعات االقتصادية والتنموية للبوالتطل الوطنية وحقيق

 ثالثًا : األهدا  املتصلة بطبيعة العصر  

ة العصرررر   ات وكيفية توظيفها التوظيف األمثل لطبيعتنمية املتعلمني للتكيف من التغريات السرررريعة لتقنية املعلوم   5

 و اجات    

 ت باستخدام احلاسوا    املشكو تنمية قدرة املتعلمني علرى التفكري العلمي من خود أسلوا  ل  6

رجميات  اسوبية    بتقصي من خود استخدام تطبيقات و   لإكساا املتعلمني مهارات التعلم الذاتي ومهارات البحث وا   7

 متعددة   

 وهم   رابعًا : األهدا  املتصلة خبصالل املتعلمني و اجاتهم ومطال  من

   إعدادتكار من خود القادر على اابداع واالببنا  العقل  ىلإمسررررررررررررررررررررراعدة املتعلمني على النمو العقلي والذي يؤدي    8

     فةددة واستخدام التطبيقات املختلوتصميم املشارين املتع

     عمل اجلماعي باملشارين املختلفةلحقيق النمو االجتماعي السليم للمتعلمني من خود ا  9

     لحاسواقات املختلفة لخدام التطبيمني باستتنمية التذوق الفا  والقدرة على التعبري اجلماعي لد  املتعل  10

  ستخداماتهاة لتقنية املعلومات وااالت املختلفمساعدة املتعلمني على معرفة قدراتهم وميوهلم املهنية يف اجمل  11

 عودة لقالمة احملتويات عودة للملحقات      عودة لألهدا  الرتبوية
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 الرابعالصف   -دالية للمر لة االبت "احلاسوا  " و ين درجات مادةت
 

 الفرتة الدراسيةالثاقية الفرتة الدراسية األوىل
 لعامقتيجة قهاية ا

 جمموع اليتقييم قه اليتقييم بن جمموع اليتقييم قه اليتقييم بن

60 40 100 60 40 100 
𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎 

𝟐 
  =100 

 التقييم البنالي

 .  ر املنهجيم بنالي مستمر وفق قياس معياتقيدرجة  40 –درجة مشروع  20مقسم إىل جزلني : 

 بها راملعيا قياس مت اليت األيام حدد نأ على ، مستمرة بصورة املنهج معيار قياس يتم   

   رمرتني لكل معيا يمالتقييتم   

  من التوجي  العامتم اعتماده ييعتمد يف راد عملية التقويم ملف االكسل الذي   

  درجات ، يتم تو يعها كما باجلدود التالي : 4معيار املنهج لكل كفاية خااة 

 مدي حقق املعيار ظيالتقدير اللف ا عدد النق

 ا  قق مستوي متميزًا من األد ممتا  4

 ألدا من ا  قق مستوي عاليًا جيد جدا 3

 ا  قق مستوي متوسطًا من األد جيد 2

 ألدا  قق احلد األدقى من مستوي ا مقبود 1

 

 التقييم النهالي

 20 ودألاملشروع ا
40 

 20 املشروع الثاقي

 

 احلاسوبي املشروع : 

 اتااة ت ملعار  واملهارات املتعلقة بالكفايايتم تنفيذ املشروع أثنا  احلصل الدراسية ويتتمن جمموعة ا

 –جودت   – تواه  –تعار  عليها ) فكرة املشروع بالفصل الدراسي ويتم تقييم املشروع وفق بنود التقييم امل

 املناقشة والعرض (  –االبداع واالبتكار 

 ملشروعني ملشروع االود ضمن التقويم البنالي وايتم تنفيذ املشروع ثوث مرات بالفصل الدراسي حبيث يكون ا

  التقييم النهالي كما هو موضح خبطة املنهجاآلخرين وفق 

 ،يعتمد ،،

                 عودة للملحقات  عودة لوختبارات التحصيلية
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  اخلامسلصف ا - االبتدالية للمر لة " احلاسوا  "تو ين درجات مادة 
 الفرتة الدراسية الثاقية الفرتة الدراسية األوىل
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ال
ة 
ج
در
ال
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ا
ا
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 يناملشار

 (درجة 60)
ي
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ا
ا

 

 وداأل اجلز 
 (درجات 10)

 ثاقيال اجلز 
 (درجات 10)
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 (درجة 20)
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 (اتدرج 10)
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مشر

 وع

5 4 1 5 4 1 5 4 1 10 20 40 5 4 1 5 4 1 5 4 1 10 20 40 100 

ال
ق 
را
ألو
ا  
جله

ى ا
عل
ي 
مل
 ع
يق
طب
ت

مل
ع

 

ية
اف

ة 
ط
ش
أق

 

ك
لو
س

 
ت
ها
جتا

وا
 

ت
با
جا
ست
وا

 
امل

لم
تع

 
 يف

ف
اق
ملو
ا

 
تال

ية
يم
عل

 
ة 
لف
خت
امل

 

ال
ق 
را
ألو
ا  
جله

ى ا
عل
ي 
مل
 ع
يق
طب
ت

مل
ع

 

ية
اف

ة 
ط
ش
أق

 

يف
م 
عل
ملت
ت ا
با
جا
ست
وا
ت 
ها
جتا

وا
ك 
لو
س

 
امل
ة 
مي
لي
تع
ال
ف 
اق
ملو
ا

فة
تل
خ

 
 

ال
ق 
را
ألو
ا  
جله

ى ا
عل
ي 
مل
 ع
يق
طب
ت

مل
ع

 

ية
اف

ة 
ط
ش
أق

 

يف
م 
عل
ملت
ت ا
با
جا
ست
وا
ت 
ها
جتا

وا
ك 
لو
س

 
امل
ة 
مي
لي
تع
ال
ف 
اق
ملو
ا

فة
تل
خ

 
 

ع 
رو
ش
م

 

س
حلا

ع ا
رو
ش
امل

و
ي
ب

ا 
( 
ود
أل

ن(
اب
س
ال
ع 
بو
س
أل
د ا
و
خ

 

حلا
ع ا
رو
ش
امل

ي
وب
س

 
ي
اق
لث
ا

 (
ية
س
را
لد
ة ا
رت
لف
ة ا
اي
قه

)
 

جة
در
ال

 
1
0
0

 
ال
ق 
را
ألو
ا  
جله

ى ا
عل
ي 
مل
 ع
يق
طب
ت

مل
ع

 

ية
اف

ة 
ط
ش
أق

 

ك
لو
س

 
ت
ها
جتا

وا
 

ت
با
جا
ست
وا

 
امل

لم
تع

 
 يف

ف
اق
ملو
ا

 
ال

ية
يم
عل
ت

 
ة 
لف
خت
امل

 

ال
ق 
را
ألو
ا  
جله

ى ا
عل
ي 
مل
 ع
يق
طب
ت

مل
ع

 

ية
اف

ة 
ط
ش
أق

 

ه
جتا

وا
ك 
لو
س

عل
ملت
ت ا
با
جا
ست
وا
ت 
ا

ة ا
مي
لي
تع
ال
ف 
اق
ملو
يف ا

م 
فة
تل
خ
مل

 
 

ال
ق 
را
ألو
ا  
جله

ى ا
عل
ي 
مل
 ع
يق
طب
ت

مل
ع

 

ية
اف

ة 
ط
ش
أق

 

يف
م 
عل
ملت
ت ا
با
جا
ست
وا
ت 
ها
جتا

وا
ك 
لو
س

 
امل
ة 
مي
لي
تع
ال
ف 
اق
ملو
ا

فة
تل
خ

 
 

ع 
رو
ش
م

 

س
حلا

ع ا
رو
ش
امل

ي
وب

ا 
( 
ود
أل

ن(
اب
س
ال
ع 
بو
س
أل
د ا
و
خ

 

حلا
ع ا
رو
ش
امل

ي
وب
س

 
ي
اق
لث
ا

 (
را
لد
ة ا
رت
لف
ة ا
اي
قه

س
(ية

 

جة
در
ال

 
1
0
0

 

𝟏
𝟎

𝟎
+

𝟏
𝟎

𝟎
 

𝟐
 

 
 =

1
0
0

 

 

   أسابين (أربعة املدة الزمنية لتقييم أعماد كل جز  ) 
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 (، السابع والثامنالصف السادس) توسطةللمر لة امل" وا احلاس "" تو ين درجات مادة
 

 الفرتة الدراسيةالثاقية الفرتة الدراسية األوىل
 لعامقتيجة قهاية ا

 جمموع اليتقييم قه اليتقييم بن جمموع اليتقييم قه اليتقييم بن

40 60 100 40 60 100 
𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎 

𝟐 
  =100 

 التقييم البنالي

 بها راملعيا قياس مت اليت األيام حدد نأ على ، مستمرة بصورة املنهج ارمعي قياس يتم   

   مرتني لكل معيار يمالتقييتم   

  من التوجي  العامتم اعتماده ييعتمد يف راد عملية التقويم ملف االكسل الذي   

  درجات ، يتم تو يعها كما باجلدود التالي : 4معيار املنهج لكل كفاية خااة 

 مدي حقق املعيار ظيالتقدير اللف  اعدد النق

 ا  قق مستوي متميزًا من األد ممتا  4

   قق مستوي عاليًا من األدا جيد جدا 3

 ا  قق مستوي متوسطًا من األد جيد 2

 ألدا  قق احلد األدقى من مستوي ا مقبود 1

 توي األدا مل حيقق احلد األذقي من مس ضعيف 0
 

 التقييم النهالي

 25 اسوبيحلاملشروع ا
60 

 35 ياالختبار العمل
 

 احلاسوبي املشروع : 

ات اتااة ملعار  واملهارات املتعلقة بالكفاييتم تنفيذ املشروع أثنا  احلصل الدراسية ويتتمن جمموعة ا

 –جودت   – تواه  –تعار  عليها ) فكرة املشروع بالفصل الدراسي ويتم تقييم املشروع وفق بنود التقييم امل

 املناقشة والعرض (  –بداع واالبتكار اال

  : االختبار العملي 

يمية توجي  الفا  للحاسوا لكل منطقة تعليتم إعداد االختبار وفق ضوابط  ددة ومو دة على مستوي ال

 نهج الدراسي حبيث يتم تو ع درجات االختبار العملي على عدد كفايات امل

 لبة باملنطقة التعليمية ن الطعده مراقبة االمتحاقات وشؤودد مو من االختبار العملي  صتني دراسيتني ح

 ،يعتمد ،،

                  عودة للملحقات  عودة لوختبارات التحصيلية
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 تاسع() الصف ال للمر لة املتوسطة " احلاسوا  درجات مادة " تو ين

 الثاقية الدراسية الفرتة األوىل الدراسية الفرتة

جة
در
ال

 
ية
كل
ال

 

 ( درجة 40)  اليومية األعماد
  املشروعو االختبار

 درجة( 60)
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ا

 

 درجة ( 40األعماد اليومية ) 
 شروع االختبار وامل

 درجة( 60)

ي
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ا
ا

 

 اجلز  األود

 (درجة 25)

 قي اجلز  الثا

 (درجة 15)
 باراالخت عاملشرو

 اجلز  األود

 (درجة 25)

 قي اجلز  الثا

 (درجة 15)
 باراالخت املشروع

 األعماد 

 درجة( 15)

 اراختب

 قصري
 األعماد

 األعماد 

 درجة( 15)

 اراختب

 قصري
 ألعمادا
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 املدة الزمنية لتقييم أعماد كل جز  ) ستة أسابين (

  فهي أو وقفة حدث أو عرض تقدميي   أقشطة افية : تتمثل يف مشاركة املتعلم وتفاعل  واجنا ه للمهارات أثنا  التقويم الصفي مثل التفاعل الش
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 أدبي (( –)علمي   ر والثاني عشر) الصف العاشر واحلادي عش لمر لة الثاقويةل"  احلاسوا  تو ين درجات مادة " 
 

 الفرتة الدراسية الثاقية ىلالفرتة الدراسية األو
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ج
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 االعماد اليومية 

 درجات ( 6) 
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 رتبااالخ وعاملشر صرياختبار ق االعماد ربااالخت وعاملشر صرياختبار ق االعماد
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 تتمثل يف مشاركة املتعلم وتفاعل  واجنا ه للمهارات أثنا  التقويم الصفي أقشطة افية

 

  ،،،يعتمد
 املوج  الفا  العام للحاسوا

 
احملتويات لقالمة عودة  عودة للملحقات   ختبارات التحصيليةعودة لو
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 ( الثارية –) اة لى  الفتر  الا اسيــــة   الفصــــــــل  الصـــــــــف 
        

  رسبة الالاح   العاد الك ي لألسئ ة  عاد الراسبيا  عاد المتقاميا 
  

  د  ة الاااية العظمى  مع  /  الفصل 
 

 ق  

 السؤال
 الماا  

 عاد
اإل ابات 
 الكام ة

عاد 

اإل ابات 
غير 

 الكام ة

عاد 
اإل ابات 
 ال اطئة

 ماللظات / ال طأ ال ائع

 الاسبة الاسبة الاسبة

  
   

 
   

  
   

 
   

  
   

 
   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

 الملموع
    

   

 .....................ماللظات عامة ................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 

   ئيس القس  توقيع مع   الفصل 

 ...............................[ ].......  ]......................................[ 

 م حوظة / ) الاسبة = عاد اإل ابات / العاد الك ي لألسئ ة (

 عودة للملحقات    عودة لو تبارات التحصيلية

 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
  التعليمية ]....................[منطقة 

 
 م 20/       20العام الدراسي     

 الفصل الدراسي ) األول / الثاني (
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 االستخدام املصطلح م

الكفاية    1

 األساسية

-شررررخصررررية  اهات و املعتقدات و السررررمات الجمموعة من املعار  و املهارات و القيم و االجت

     يةكتسابها عند قهاية مر لة تعليماليت جي  على مجين املتعلمني ا  االجتماعية

 الكفايات   2

 عامةال

املهارات    ار  العامة املتعلقة باملادة وحدد لكل مادة دراسررررررررررررررررررررية منفردة ،  يث حدد املع 

اكماهلم    قعة من املتعلمني اكتسررررررررابها  عند االجتاهات و القيم احملددة يف النتالج املتوو

     ة معينةالصف الثاقي عشر و عند االقتها  من دراسة ماد

 الكفايات   3

 اتااة

 بها يقصرررررررد  و لعامةا الكفايات من أدقى  لقة ثلمت و العامة الكفايات من فرعية أقسرررررررام 

  معينة دراسية ادةمب املتعلقة العامة الكفايات تطوير يف الكامنة التفصيلية املرا ل

       املتعلمنيتوايف إجيابي  لألدا  يتم من خول  قياس إجنا معيار   4

5   
     اكتساا الكفاية اتااةيف املتعلممستو  اجلودة الذي حيقق   نهجمعيار امل

 دا معيار األ   6

ل    الكفرايرات العرامرة بنهرايرة كرل من        املعرايري اليت يتوقن من املتعلمني حقيقهرا يف   مرا ر

  :و هي (12-9-5و  التعليم االبتدالي و املتوسط و الثاقوي )الصف

 نجا قابلة للمو ظة ، و تعطي مؤشرات  ددة لل     

 قيمنطقية ذات مغز  و قابلة للتحق  

 يف األدا  يتم التعبري عنها يف اورة مستويات اجلودة  

لقالم املنهج ا   7

 اياتعلى الكف

   جمموعة من املبادئ:املواد الدراسية لفرتة دراسية معينة ، و حكم

 : د  شامل  من جماالت التعلمتقدم خ ات مولمة لتغطية م االتساع    

 يف املنهجاد التوا ن : رخصيل الوقت الو م لتغطية كل جم     

 ل تشرررررجين   االت املختلفة للتعلم من أجالرتابط املنطقي : توافر الرتابط بني اجمل

     خر، و مهارة و أخر املتعلمني على الربط بني جماد معريف  و ن

 دة على ات ات املسبقةاالستمرارية : توكيد  بنا  املعار  اجلدي     

 قيق للمتعلمنيلة للتحالتتابن : تقديم سلسلة من التحديات القاب    

 يملنطقاملسو  ا   8

 ت ()امل را
     نهج قالم على الكفاياتالسب  أو جمموعة األسباا اليت دعت إىل إعداد م

9   
 عليمجودة الت

غريها  فيات  الثقافية و االجتماعية ومسرررررررررررررراهمة مكوقات النظام التعليمي )املتعلم و خل 

لتعليم والتعلم لكت  املدرسرية وعمليات ا اسري وا والبي ة املدرسرية وبي ة التعلم و املنهج الدر 

    ق إمكاقاتهمو صيلة التعلم ( يف متكني املتعلمني  من حقي

10   

اتطة 

  الدراسية

 السنوية

دد احلصرل     خود السرنة الدراسرية ، و ع  جمموعة املواد الدراسرية اليت يدرسرها املتعلم يف  

    الدراسية لكل مادة و  من كل  صة

11   
     لتعليمتو  و مرن يركز على إدارة التعلم و اهيكل مف علمو دة الت



     / وبسالتوجيه الفين العام للحا 

 

 

76 

 االستخدام املصطلح م

12   
 سخطة الدر

   ،ويمالتقوالتعلم و معايري التعليمتترمن كفايات و ت( الدرس و ينبغي أن متثل هيكل )بنية

لتقوميات اليت سريتم   ااألقشرطة و كيفية تدريسر  و و تدريسر   يتم ما بشرأن  معلومات تقدمذ

    تقدميها للمتعلمني

13   
 املعار 

طي املعار   تغ املو ظة  اع والقرا ة وتمعار  املكتسررررررربة من خود االسررررررر  جمموعة من امل

  ل املشكوتاملهارات الو مة حلاحلقالق و املفاهيم و

14   
 ةملسبقاملعار  ا

ملهارات  ان اكتسررررررراا املفاهيم واملعار  وم املعار  األسررررررراسرررررررية الو مة لتمكني املتعلمني 

     اجلديدة

 املفهوم   15

داث   لذي يصرررررررف كيفية ارتبا  عناارررررررر و أ   مشل ، التعميم االتوكيد على الفكرة األ

ة    تعامل املتعلمني من أقشررطة خم معينة من بعتررها ، ميكن تطوير املفاهيم عندما ي  صررصرر

 هلذا الغرض 

16   
 وت ل املشك

غريها  والختيار امثل الرتتي  والرتكي  و (ياسرتخدام املهارات التحليلية )التفكري املنطق 

 ي أو سؤاد  أو حديف إجياد احللود للغز 

 - االستقصا   17

 عاالستطو

ثل العوامل ذات   ميت قد تسرررررهم يف إجنا  املتعلمني حديد العوامل الوأداة جلمن املعلومات 

    املدرسةالصلة بالطال  واملعلم و

18   
    ب  ملا تعلم استيعاو يف إظهار فهم  املتعلمجنا   ااجنا 

عة ملف متاب   19

 ااجنا 

سرررتويات األدا     ، تلك األمثلة اليت ت   تقدم م ترررل أعماد املتعلمنييتألف من مناذج  ألف

    التقوميات الذاتية للمتعلمو

  طوبر ما يتعلموق تإجرا  ما لتمكينهم من جتري  و أومشاركة املتعلمني يف أدا  عملية  النشا    20

 التحليل   21
وقات جديدة   ع دراج العناارررررررررر املرتبطة معا يفإرة على عزد البياقات ذات الصرررررررررلة والقد

  مو ظاتها يف تلك العوقات و

 الصعوبات   22

 املتوقعة

   ،و موضوع الدرسمادت  الدراسية  أ لم يف فهميتوقن املعلم الصعوبات اليت قد يواجهها املتع

 و يعد بعض األقشطة للتغل  على هذه الصعوبات  

 -التطبيق    23

 التنفيذ
     ياة اليوميةاملشكوت يف مواقف احلهيم يف  ل املفاالقدرة على استخدام املهارات و

العمل    24

 اجلماعي

 الصرررررف      مهمة ما ، سررررروا  كاقوا من قفس يتم عندما يطل  إىل عدة أفراد ، العمل معا يف

    مهام متشررررررررابهة ،العمل معا يف متعلمنيإىل عدة  أو عندما يطل  أو املسررررررررتو  أو األدا   

  معنيأو لغرض اجتماعي 

التغذية    25

 الراجعة

حسررني    التررعف لديهم ،و اسرررتاتيجيات   م املعلومات للمتعلمني بشررأن ققا  القوة و تقدي

     األدا  يف كفايات خااة معينة و معايري النجا 

26   
 التقويم

ولي أمر  ومات ميكن املعلم و املتعلم وحسرررررررني األدا  ع  فرتة  منية باحلصرررررررود على معل 

و تكون  تعلم ،يف ااجنا  لد  امل التقدم من إارررردار أ كام مهنية بشررررأن مسررررتويات    املتعلم

    عليم و التعلمققطة البداية للتقويم هي املنهج و عمليات الت
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  التحصرررررررررررريل من املنهج بتوقعات مقارقة فعليا جنا هإ من املتعلم يتمكن ما التقويم حيدد

     املقارقة خود من النتالج ورسم

27   
     ليهاعقياس أدا  املتعلمني يف ضو  املعايري املتفق  التحصيل

التقويم    28

 املستمر
     ية خود فرتة معينة من الزمنمنهجوالتقويم الذي يتم بصورة دورية 

التقويم    29

 البنالي

  راجعة تغذية تقديم يف يسررتخدم  و الدراسرري،  لفصررل ا خود تتم اليت التقويم أشرركاد  أ د

   قق  يالذ التقدم و ، التعلم  صررررريلة  حقيق يف املتعلمني إجنا  مسرررررتويات  عن إجيابية

   إعداد و رخطيط و فةمعر على املعلم البنالي ويمالتق يسرررررررررررررررررراعد  االجتاه، هذا يف املتعلم

  ققا  بشرررأن  شرررخيصرررية  ت معلومات يقدم ، تعلمنيامل ال تياجات املولمة التدريس خطط

  فعالة مو ظة و عةمتاب سررررجوت  إعداد من ملعلما لتمكني املتعلمني لد  والتررررعف  القوة

  لسررررد  سرررربل  ووضررررن  علم ت مت ما و التعلم ا تياجات بني الفجوة حديد و املتعلمني ألدا 

  الفجوة

التقويم    30

 النهالي

تألف من  عني كنهاية الفصرل الدراسري ، ي  تقديم معلومات بشرأن إجنا  املتعلمني يف وقت م 

ميات البنالية     يخ التقويم ، و يبنى على التقوتقويم لألعماد اليت مت االقتها  منها  يت تار

ثل أوليا    دا  املتعلم للجهة املعنية مسررررررررررررررجوت التقويم النهالي لتقدم موجز عن ألدعم 

ملة بشررأن   م التقويم النهالي معلومات شررااألمور و معاهد القبود و أاررحاا األعماد   يقد

  إجنا  املتعلمني و فعالية النظام التعليمي

التقويم    31

 التشخيصي

م  و عف لد  املتعلم يف مسرررررررررررية تعل ترررررررررر اختبار ميكن من خول  تعر  ققا  القوة و ال

      تياجات املتعلمنيلتمكني املعلم من إعداد بي ة تعليمة مولمة ال

32   
     خطا قديم التوايات بشأن معاجلة األتدري  املتعلمني على تقويم أعماد  مو هم و ت قرانتقويم األ

33   
 لذاتيالتقويم ا

   فسررررررررررررررررررررررررررهم لتمكينهم من إدراكبأق  عندما يتم تدري  املتعلمني على تقويم تعليمهم      

    ا تياجاتهم التعليمية و حديد أهدا  التعلم

34   
 اتاالختبار

على  ملتعلمني بطريقة كمية ، تركزجمموعة من األسرررر لة اليت يتم تصررررميمها لتقويم ا  

اجات   ستخدميها على استخو  االستنت صيلة التعلم و مستويات أدا  معينة   تساعد م

     ملتعلمنيرات بشأن ابشأن التعلم و ارخاذ القرا

 اتاالمتحاق   35
  جمموعة تقيس ،معينة سررررررررررنوات يف االزامي نالطاب تأخذ   الفرد تقويم يف تسررررررررررتخدم

  املعايري من خمتارة

ات االختبار   36

 رجن كية امل

لي جملاد  مقارقة مبعيار ااجنا  الكاختبارات تسررررررتخدم لتحديد مسررررررتو  إجنا  املتعلمني 

هام التعلم املنصو     جملموعة من م املتعلمإجنا   م بشأن مستو    و إادار األ كا  ،راالختبا

    عليها

37   
 املقاييس

املتدرجة 

Rubrics 

  مسرتويات إجنا   لمني اليت يتم اسرتخدامها يف حديد لج املتعاقت –معايري تقدير  الدرجات 

      لة ذات النهايات املفتو ةاألساملتعلمني يف التقويم النهالي و
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38   

 احملددات

 الوافية

 ا األد ملستويات

يت حيققها  ني و ربط  مبسرررتويات ااجنا  المجل أو عبارات تصرررف األدا  املتوقن من املتعلم

  (1،2،3،4يقيم على أساسها )و املتعلم

39   

ات األس لة ذ

النهاية 

 املفتو ة

كلها   ت خمتلفة لنفس السررؤاد قد تكونأسرر لة متنح املتعلمني الفراررة على تقديم إجابا 

  احيحة 

40   
  ال  –أس لة تكون إجابتها :  قعم  لقةاملغ س لةاأل

41   

ات االختبار

 الوطنية

 )ميزة  (

 لعلوماختبارات ا

 تو الرياضيا

 لعربيةو اللغتني ا

 يةو ااجنليز

 مو دة يف  معايري و تسرررررررررتخدم ي ككل ،تركز اختبارات ميزة على تقويم النظام التعليم

سرررتخدام قفس   يج للمسررراواة من خود ا للرتو  تسرررعى اختبارات ميزة إىل  ،الدولة بأكملها

  لمتعلملتعلمني مبا ال يشررررررررررررررررركل تهديدا  معايري التقويم ، يتم تطبيقها على عينة من امل

سرررنوات (،    5-2هارات و تطبق بصرررورة دورية )كل أو املعلم  أو املدرسرررة   تقيم الكفايات و امل

تفيررد يف    ككررل و النظررام التعليمي تقرردم بيرراقررات عن ااجنررا  األكررادميي للمتعلمني و  

  اناعة القرار يف جماالت املنهج و التدريس
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