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المقدمة
جــاء النطــق الســامي حلــرة صاحــب الســمو أمــري البــاد الشــيخ صبــاح األمحــد اجلابــر الصبــاح  

ـ حفظــه اهلل ورعــاه ـ حــول تطويــر التعليــم ليؤكــد أن:
ــتقبل  ــامد املس ــم ع ــروة، فه ــا أي ث ــروة ال تعادهل ــي ث ــا، وه ــة يف أبنائه ــت احلقيقي ــروة الكوي إن ث
وأمــل الوطــن، وعــى ســواعدهم تبنــى اإلنجــازات وحتقــق الطموحــات، وعليهــم أن يتســلحوا 
بســاح العلــم احلديــث يف عــر الثــورة املعلوماتيــة، الــذي تتســابق فيــه األمــم لتأخــذ هلــا مكانــًا 
ــة  ــال نقل ــن خ ــور م ــذا التط ــن ه ــب م ــا نصي ــون لن ــد أن يك ــا ب ــك ف ــدم. ولذل ــرية التق يف مس
نوعيــة يف نظامنــا التعليمــي. وقــد آن األوان  لوضــع األســس العلميــة املناســبة لتطويــر التعليــم، 
واالســتفادة مــن جتــارب العــامل املتقــدم وخرباتــه، بــام يتوافــق مــع احتياجاتنــا الوطنيــة لبنــاء جيــل 
ــه،  ــاء مســتقبله، مؤمــن بعمل ــى بن ــادر ع ــه، ق ــدع يف عمل ــت حمــب للوطــن، مب ــاء الكوي مــن أبن

ــه.)*( متمســك بثوابــت أمت
التقــدم واالزدهــار االجتامعــي  الــذي تطلــب معــه إجيــاد نظــام تعليمــي يســاهم يف  األمــر 
واالقتصــادي يف ضــوء حاجــات ومتطلبــات املتعلمــن وســوق العمــل واملســتجدات التــي 
طــرأت يف املعــارف واملهــارات واالجتاهــات، وتعزيــز القيــم اإلجيابيــة واملعتقــدات املســتمدة مــن 

رشيعتنــا اإلســامية.
ومــن هنــا فقــد جــاءت رســالة وزارة الرتبيــة لتحقــق مــا تصبــو إليــه طموحــات هــذا الوطــن مــن 
صناعــة جيــل مــن الشــباب يواكــب تطــورات القــرن الواحــد والعرشيــن مــن خــال بنــاء وتطبيق 
املنهــج الوطنــي الكويتــي احلديــث املعتمــد عــى نظــام الكفايــات ومعايــري األداء وإســرتاتيجيات 
التدريــس والتقويــم احلديثــة املتمركــزة عــى املتعلــم كمحــور أســايس للعمليــة التعليميــة، واملعلم 

كعنــر أســايس لنجاحهــا، متمســكًا بالقيــم اإلســامية والعــادات العربيــة األصيلــة.
وقــد تضمــن هــذا الدليــل جانبــًا تربويــاًّ صيــغ حمتــواه مــن وثيقــة املنهــج الوطنــي لكويتــي ملــادة 
تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات فيــام خيــص تعريــف الكفايــات وأنواعهــا ومعايــري األداء 

ــة. ــة االبتدائي ــع للمرحل ــف الراب ــم للص ــوى التعل ــة ملحت ــج، باإلضاف واملنه
أمــا اجلانــب الفنــي فقــد تضمــن كيفيــة التخطيــط والتصميــم واإلعــداد والتطويــر والتنفيــذ 

لوحــدة التعلــم، والتحضــري بــام يوافــق الكفايــات لتتناســب مــع املنهــج الكويتــي احلديــث
)*(املصدر : موقع الديوان األمريي

http://www.da.gov.kw/ara/historiccenter/historic-doc-center.php
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رؤية وزارة التربية 
مل تتوقــف الرتبيــة عــى مــدى رحلتهــا يف نــرش التعليــم بالكويــت عــن الســعي الــدؤوب لتجويــد نوعيتــه، 
وإحــكام الصلــة بــن حمتــواه واجتاهــه، وبــن متطلبــات التنميــة ليفــي جمتمعــه وحركــة العــامل مــن حولــه .

ونــداء اليــوم يف الرتبيــة هــو إقامــة املجتمــع الدائــم املتعلــم الــذي تصبــح املدرســة فيــه إحــدى مؤسســات 
الرتبيــة املســتمرة، تؤازرهــا وتكمــل جهودهــا ســائر املؤسســات االجتامعيــة والثقافيــة واإلعاميــة 
واالقتصاديــة مــن خــال برامــج التعليــم املســتمر، وفرصــة واســتثامر كل إمكانــات البيئــة يف هــذا املجــال 
لتتــاح لــكل فــرد عــى مــدى رحلــة حياتــه فــرص تعليميــة وتدريبيــة متكنــه مــن تنميــة قدراتــه ومهاراتــه 

ليواكــب ويلبــي احلاجــات املتجــددة التــي يفرضهــا تطــور جمتمعــه ومطالــب تنميتــه..

رؤية صـاحــب الســمـــو الشــيخ صـــباح األحمد الصـــباح 
حفظه اهلل ورعاه 

ا  بأن تكون الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا إقليميّاً وعالمّيً

رسالة وزارة التربية
 

ويف إطار املنهج الوطني الكويتي فتمثل رسالة وزارة الرتبية : 
جتهيز الشباب جتهيزًا كامًا بالقيم اإلسامية ومتطلبات القرن الواحد والعرشين.
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فلسفة وزارة التربية 
تســتقي فلســفة الرتبيــة يف كل جمتمــع مــن جمموعــة القيــم واألهــداف واالجتاهــات األساســية التــي يتبناهــا 
ــيايس  ــي والس ــه االجتامع ــا لنظام ــي ارتضاه ــة الت ــه والصيغ ــه وتراث ــن عقيدت ــة م ــع والنابع ــك املجتم ذل
والتــي عــربت عنهــا مواثيقــه األساســية ... ويف مقدمتهــا الدســتور واالجتاهــات التــي اختارهــا لتحقيــق 
أهدافــه مــن خــال إدراكــه لواقعــه وحاجاتــه ومتطلبــات التنميــة فيــه وتفاعلــه وارتباطــه بالعــامل املحيــط 

بــه، ولعــل مــن املفيــد هنــا أن نــورد مــا يتعلــق بالتعليــم يف دســتور دولــة الكويــت:
ما يتعلق بالتعليم يف دستور دولة الكويت:

رعاية النشء مسؤولية الدولة. ◄
التعليم ركن اسايس لتقدم اجلميع تكلفه الدولة وترعاه. ◄
التعليم حق للكويتين وواجب عليهم يف مراحله األوىل.  ◄

ويف إطار املنهج الوطني الكويتي فتمثل فلسفة وزارة الرتبية:
التعليم اجليد للجميع. ◄
التعلم مدى احلياة. ◄
منهج قائم عى الكفايات الشمولية. ◄
دمج املعرفة. ◄
العوملة. ◄
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اإلطار الفلسفي للمجتمع 
بــام أن اإلطــار الفلســفي للمجتمــع ال خيــرج عنــه اإلطــار الفلســفي للرتبيــة، ففلســفة الرتبيــة يف الكويــت 
وفقــًا هلــذا املفهــوم تســتند إىل جمموعــة مــن الثوابــت الثقافيــة واالجتامعيــة والدســتورية جيــب أن يلتقــي 

حوهلــا اجلميــع وهــي:
ــه وتعاليمــه وتاريــخ األمــة  ــه مــن اإلســام احلنيــف وهدي الكويــت جمتمــع عــريب إســامي يســتمد ذاتيت
ــن  ــهمت م ــا وأس ــه الدني ــعدت ب ــاة س ــج حي ــن إىل هن ــذا الدي ــة ه ــا لرتمج ــا وجهوده ــة وحضارهت العربي

ــا. ــديد وجهته ــانية وتس ــارة اإلنس ــراء احلض ــه يف إث خال
الكويــت جمتمــع األرسة الواحــدة ... عــاش أبنــاؤه وســط كل الظــروف القاســية عــى هــذه األرض 
بالتكافــل واملحبــة والشــورى ... يف الــراء والــراء ... وارتبطــوا بربــاط األخــوة مــع األرسة اخلليجيــة 

ــاًم ... مــن خــال انتامئهــم العــريب اإلســامي. وحتركــوا دائ
ــع  ــار واق ــا يف اختي ــامل حوهل ــة الع ــع حرك ــل م ــاح والتفاع ــى االنفت ــا ع ــرب تارخيه ــت ع ــت حرص والكوي
ذكــي دون انبهــار  أو تبعيــة أو مجــود وانغــاق ... فلــم ختــل نشــأة أبنائهــا يف قلــب الباديــة مــن أن يركبــوا 
ــاة وبريقهــا يف جمتمعــات زاروهــا مــن  ــاة أفضــل ... ومل يســتطع يــر احلي ــًا عــن ســبيل للحي البحــر بحث
خــال رحاهتــم أن يذيبهــم فيهــا، فعــاد أبناؤهــا دائــاًم إليهــا، يأخــذون املفيــد مــن التجربــة اإلنســانية دون 
أن يفقــدوا األصالــة واالنتــامء ... منطلقــن مــن قيمهــم األصيلــة التــي تؤكــد العلــم والعمــل بــه لســعادة 
اإلنســان وتقدمــه واإلرصار عــى عــامرة األرض بغــرس الفســيلة، وإن قامــت القيامــة ... والدعــوة يف كل 

ذلــك إىل األخــذ بــام هــو أيــر واالعتــدال والتوســط.

املصدر : موقع وزارة الرتبية دولة الكويت 
http://www.moe.edu.kw/about/Pages/philosophy.aspx
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المنهج الوطني الكويتي الجديد
 

املنهــج:  هــو نظــام مــن اخلــربات والفــرص التعليميــة املصممــة واملنفــذة مــن أجــل تطــور املتعلمــن مــن 
خــال تعليمهــم عنــد كل مناســبة للتعليــم.

يمثــل املنهــج الوطنــي اجلديــد:  خمزونــًا بالــغ التنظيــم مــن املعــارف، واملهــارات، والقيــم أو االجتاهــات 
املقدمــة جلميــع املتعلمــن مــن خــال نظــام التعليــم الكويتــي، والتــي تســاعد يف حتقيــق وتنميــة الــذات، 

فضــًا عــن االندمــاج االجتامعــي املســتقبيل وفــرص العمــل.
حيــدد املنهــج الوطنــي الكويتــي:  مــا هــو متوقــع مــن املتعلمــن الكويتيــن مــن حيــث املعرفــة والقــدرة 

ــم املكتســبة نتيجــة لتعليمهــم. ــن بالقي ــه، وكيــف جيــب أن يترفــوا كمواطنــن مزودي ــام ب عــى القي
املنهج الوطني الكويتي اجلديد، منهج قائم عى الكفايات:

ــرتاوح  ــن ت ــل املتعلمن،الذي ــن قب ــاهبا م ــع اكتس ــات املتوق ــى الكفاي ــي ع ــي الكويت ــج الوطن ــز املنه يرتك
ــة يف املنهــج القائــم عــى  ــد االنتهــاء مــن برناجمهــم مــن األنشــطة التعليمي أعامرهــم بــن 4 و18 ســنة عن
الكفايــات، يتــم حتقيــق أهــداف التعليــم عــن طريــق التطويــر التدرجيــي لنظــام متامســك مــن الكفايــات 
الرئيســية، العامــة، واخلاصــة. ويطلــق عــى املنهــج الــذي يــرشح وخيطــط عمليــة التعلــم مــن حيــث تطويــر 

كفايــات املتعلــم اســم »املنهــج القائــم عــى الكفايــات«.
يتبنى املنهج اجلديد الرؤية التالية:

يعتــرب املتعلــم مفكــرًا مســتقًا ومستكشــًفا، قــادرًا عــى التعبــري عــن وجهــة نظــره ،ويبنــي براهــن ويطــرح 
ــا  ــون متلقًي ــن أن يك ــكات-بداًل م ــل املش ــن حل ــع اآلخري ــاون م ــكار ويتع ــادل األف ــم، ويتب ــئلة للفه أس

ســلبياًّ للمعرفــة يعمــل عــى إعــادة إنتــاج األفــكار املقــروءة واملكتوبــة والعمــل يف عزلــة.
ــا ورشيــًكا يف العمليــة التعليميــة، يســاعد املتعلــم عــى  يقــوم املعلــم بــدور امليــر للتعليــم ويكــون مدرًب

الفهــم واإليضــاح ،وليــس كهيئــة للمعرفــة تعطــي املحــارضات وتفــرض وجهــات نظــر حمــددة.
يقــوم التعلــم الصفــي عــى التعــاون وهيــدف إىل تطويــر الكفايــات، بــدال مــن أن يكــون قائــام عى املنافســة، 
وتصنيــف مســتوى املتعلمــن، وهيــدف إىل بنــاء املعــارف الواقعيــة التــي تركــز عــى األمثلــة القائمــة عــى 

الرباهن.
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أهداف وزارة التربية
تضفــي إســرتاتيجية الدولــة يف التنميــة أمهيــة كــربى عــى الــدور الــذي تلعبــه املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة يف 
تكويــن وتنميــة املــوارد البرشيــة الوطنيــة، ليــس فقــط باعتبارهــا األداة احلقيقيــة للتنميــة وإنــام باعتبارهــا الغايــة 
التــي ينبغــي أن توجــه إليهــا كل اجلهــود التنمويــة ،وإدراكًا مــن وزارة الرتبيــة للمســؤولية امللقــاة عــى عاتقهــا 
ــا املعــارصة -والتــي تتنامــى برعــة  ــة والتكنولوجي يف التفاعــل مــع حتديــات املســتقبل ومتابعــة الثــورة العلمي
مذهلــة- فــإن عليهــا تطويــر فلســفة التعليــم ومضامينــه يف املرحلــة املقبلــة، حيــث ينبغــي أن توجــه إمكانــات 

الــوزارة ومواردهــا البرشيــة واملاديــة نحــو حتقيــق مخســة أهــداف أساســية هــي:
ـ الرتمجــة العمليــة لطموحــات بنــاء اإلنســان الكويتــي وفــق النهــج العلمــي يف التفكــري وتنمية قــدرات املتعلمون 
ــي  ــة يف خمتلــف املجــاالت الت ــة وتطبيقاهتــا العملي يف خمتلــف املراحــل الدراســية الســتيعاب األســاليب العلمي

حيتــاج إليهــا املجتمــع.
ـ فتــح أبــواب الثقافــة العامليــة للمتعلــم الكويتــي يف إطــار الثــورة العلميــة والتقنيــة القائمــة يف خمتلــف املجــاالت، 
واالهتــامم بالــرتاث العــريب واإلســامي وتوظيفــه يف خدمــة الســمو الروحــي ،وترســيخ القيــم األساســية 

ــامء للوطــن.  واالنت
ــب  ــام يواك ــددة ب ــتمرة ومتج ــورة مس ــار بص ــم الكب ــز تعلي ــة ومراك ــد الديني ــدارس واملعاه ــر امل ــم وتطوي ـ دع
التقــدم العلمــي والتقنــي، وتطويــر نظــم وسياســات التعامــل مــع العنــارص املتميــزة مــن املتعلمــن واملعلمــن 

ــة. ــات الرتبوي ــامء للمؤسس ــاعر االنت ــة مش ــي وتنمي ــر األداء املهن ــداع وتطوي ــع اإلب ــة دواف ــن لتنمي واإلداري
ــم  ــة ،والســعي الدائ ــة بــن خمتلــف مناطــق الدول ــة والتعليمي ــع املتكافــئ للخدمــات واألنشــطة الرتبوي ـ التوزي

نحــو توصيــل العلــم واملعرفــة إىل حيــث يقيــم املواطــن الكويتــي.
ـ توجيــه املزيــد مــن االهتــامم نحــو إعــداد الكــوادر البرشيــة الوطنيــة العاملــة يف املجــاالت الرتبويــة والتعليميــة 
ورفــع كفاءهتــا وتطويــر قراراهتــا ،مــع العمــل عــى تقليــص االعتــامد عــى العاملــة اخلارجيــة يف هــذه املجــاالت 

دون اإلخــال بكفــاءة العمليــة الرتبويــة، وعــى الــوزارة يف ســبيل حتقيــق هــذه األهــداف أن تعمــل عــى :
وضــع اخلطــط والسياســات الرتبويــة والتعليميــة واملرشوعــات والربامــج الازمــة لتنفيــذ هــذه اخلطــط وآليــات 

متابعتهــا ،وذلــك يف نطــاق إســرتاتيجية التنميــة يف الدولــة ويف إطــار سياســاهتا العامــة.
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ــة قدراهتــم  ــي تســهم يف صقــل شــخصية املتعلمــن وتنمي ــات والوســائل الت ــب والتقني ــر املناهــج والكت ـ تقري
الفكريــة وتزويدهــم باملعــارف الروريــة، وحتديــد مســتويات ومواصفــات الكــوادر البرشيــة الازمــة وتأمينــه 

بالكــم والكيــف املناســبن ألداء رســالة الــوزارة.
ــاء  ــن أعض ــة م ــارص املؤهل ــذب العن ــة بج ــات الكفيل ــع السياس ــة ،ووض ــة والبرشي ــات املادي ــري اإلمكان ـ توف
اهليئــة التدريســية والفنيــة ،واالهتــامم بطــرق تدريبهــم وتقييــم أدائهــم بــام يضمــن حســن اســتثامر وتوجيــه هــذه 

ــم ورســالته الســامية. العنــارص خلدمــة نظــام التعلي
ـ التنســيق بــن السياســات الرتبويــة والتعليميــة والسياســات التنمويــة للدولــة يف إطــار منظــور ختطيطــي شــامل، 
ــا بــام يائــم احتياجــات  إضافــة إىل الربــط والتنســيق بــن التعليــم يف مراحلــه املختلفــة، ومناطقــه املوزعــة جغرافيًَّ

الباد.
ـ تنشــيط احلركــة الرتبويــة وتشــجيع البحــث العلمــي فيهــا ،والعمــل عــى توثيــق العاقــة بــن خمتلــف أجهــزة 
الــوزارة واملؤسســات العلميــة والرتبويــة املحليــة واخلارجيــة ،واالســتفادة مــن جتارهبــا يف تطويــر وتنميــة العمــل 

الرتبــوي. 

املصدر : موقع وزارة الرتبية دولة الكويت
http://www.moe.edu.kw/about/Pages/philosophy.aspx



15

دليل المعلم                                                                                                                            الصف الرابع االبتدائي

الفكرة الرئيسية وراء بناء المنهج الوطني 
الكويتي الجديد

 
تكمن في إحداث تحوالت جوهرية في النواحي التالية:

14

  

التالیةالنواحيفيجوھریةتحوالتإحداثفيتكمن

5

6
من المعلم دور تحول
للمعلومات ملقن مجرد

ومیسر ومنسق منّظم إلى
متنوعة تعلم ألنشطة

المستویاتتتناسب مع
للمتعلمین،الفردیة،
.مالمتعلحولوتتمحور

تدریسمناالنتقال
الدراسیةالمادة

منعزلة لىإكجزیرة
المو الدراسیةربط اد

من متنوعة بسیاقات
فھمأ و افضل تعلم جل

.أعمق

وراء الرئیسیة الفكرة
الوطني المنھج بناء
تحقیق ھي الكویتي
في جوھریة تحوالت

التالیة :النواحي

دممناالنتقال جرَّ
إلى األنظمة تطبیق

تستراتیجیاإاستخدام
المشاكل .حل

.

منالتعلمعملیةتحول
إلىوالحفظالتكرارمجرد

عنوالبحثاالستكشاف
الذاتاكتشافحلول،

علىالقدرةوتشجیع
.اإلبداع

• ذاتي منظور من التقییم تحول
النھائیة الدرجات على یعتمد
القصور أوجھ على تركز التي

إلى المتعلم اعتمادلدى
الذاتي والتقویمالتقییم

.المستمر

2

1

34

المحتوى

دورالمعلم
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إسرتاتيجيات تتمحور حول  التعلم إسرتاتيجيات تتمحور حول التعليم املعايري
يعرب عن وجهات النظر الشخصية يستمع للمحاضرات وتفسري املعلم 

املتعلم

يتبادل األفكار مع املعلم واملتعلمني حياول تذّكر أو إعادة صياغة األفكار املنقولة من املعلم 

يناقش ويتساءل للوصول إىل الفهم واحلصول على 
معاين األفكار املختلفة يتقبل أفكار اآلخرين بطريقة سلبية 

يتعاون مع االخرين من أجل حل املشكالت وإجناز املهام 
املختلفة يعمل منفرداًَ

ييسر ويبسط التعلم يعطي حماضرة ، يشرح

يساعد املتعلمني على فهم وشرح وجهات نظرهم اخلاصةاملعلم يفرض وجهة نظره

يشارك يف عملية التعلم يعترب نفسه مبقام األهل، ويتصرف وفقاًَ لذلك 

يركز التعلم على تطوير كفايات املتعلمني يعين حفظ وإعادة إنتاج املعرفة املقننة من خالل أمثلة 
كالسيكية مت التحقق من صحتها بطرق تقليدية.  التعلم

تعاوين يف املقام األول. يؤدي إىل التنافس بني املتعلمني بغية احلصول على مراتب 
أعلى.

يهدف إىل قياس الكفايات ويركز على ما يستطيع 
املتعلمني أدائه بناء على معارفهم املكتسبة.  

يهدف إىل قياس املعارف والتقييم ويركز على كمية املعرفة 
لدى املتعلمني. 

التقييم
يسلط الضوء على اجلوانب النوعية للمعرفة )اكتساب 

القيم واالجتاهات(.
يسلط الضوء على اجلوانب الكمية من املعرفة )مدى 

املعلومات املكتسبة من املتعلمني(.

ينظر إىل مستويات التقدم لكل متعلم يف عملية التعلم. يهدف إىل ترتيب املتعلمني هبدف االختيار.

مقارنة بين المنهج التقليدي والمنهج الجديد
 

يبــن اجلــدول أدنــاه املقارنــة بــن التعليــم التقليــدي )املنهــج القديــم(، ومميــزات التعليــم الــذي يدعــو إليــه املنهج 
اجلديد:
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أهداف وزارة التربية

يمثــل إطــار المنهــج الكويتــي الوطنــي الوثيقــة األساســية التــي تحــدد 
المكونــات المشــتركة مــن حيــث : 

األسس املفاهيمية . ◄
الرؤية والرسالة واملبادئ األساسية وفلسفة املنهج اجلديد . ◄
تنظيم املنهج يف خطة تعليمية للمعارف التي يتضمنها .  ◄

األسس المفاهيمية :
بنــاء منظومــة الكفايــات املتناســقة لــدى املتعلمــن بشــكل تدرجيــي ومتسلســل ومرتابــط ويمكــن قياســها مــن 

خــال معايــري األداء للمنهــج.

ويشمل إطار المنهج الدراسي الوطني الكويتي: 
الكفايات األساسية والعامة واخلاصة .
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الكفايات
ــدات  ــم، واملعتق ــف، القي ــارات، واملواق ــارف، وامله ــن املع ــة م ــم متكامل ــا نظ ــى أهن ــات ع ــف الكفاي ــم تعري يت
ــراد أن يصبحــوا أشــخاصًا  ــم النظامــي وغــري النظامــي. إهنــا تتيــح لألف ــم تطويرهــا مــن خــال التعلي ــي يت الت
مســؤولن ومســتقلن، قادريــن عــى إجيــاد حلــول للعديــد مــن املشــكات املتنوعــة ،والعمــل بشــكل مقبــول يف 

ــاة اليوميــة بحســب معايــري اجلــودة وفقــًا ملعايــري األداء. احلي
ويعــرف آخــرون الكفايــات عــى أهنــا قــدرات مكتســبة تســمح بالســلوك و العمــل يف ســياق معــن و يتكــون 
حمتواهــا مــن معــارف و مهــارات و قــدرات و اجتاهــات مندجمــة  بشــكل مركــب،  كــام يقــوم الفرد الذى اكتســبها  

بإثرائهــا و توظيفهــا بقصــد مواجهــة مشــكلة مــا وحلهــا يف وضعيــة معينــة .

مفهوم الكفاية : 
الكفاية  سلوك مركب تندمج فيه أنواع متنوعة من القدرات . . 1
الكفاية ذات بعد اجتامعي أي أهنا تفيد املتعلم يف احلياة وتساعده يف الوقت نفسه عى التدرج . 2

العلمي .
متارس يف جمموعة من الوضعيات جتمعها خصائص مشرتكة مرتبطة مبارشة بواقع احلياة .. 3
قابلة للماحظة والقياس وبالتايل يمكن تقييمها .. 4
تكسب املتعلم معارف إجرائية ورشطية إىل جانب املعارف اإلعانية مما يعزز استقاليته . 5

االجتامعية واألكاديمية .
تربط عضويًَّا بن طرائق التعلم وإسرتاتيجيته وبن التقييم ،وتعطي ملنهجية التفكري وإجراءاته . 6

أمهية تضاهي نتيجة العمل . 
وقســم الرتبويــون الكفايــات إىل كفايــات اجتامعيــة ترافــق املتعلــم خــال حياتــه املدرســية كالعمــل التعــاوين 
والتواصــل الشــفاف واحــرتام قيــم الديمقراطيــة ،وكفايــات ركنيــة أي كفايــات رضوريــة الكتســاب كفايــات 
خاصــة باملــواد التعليميــة ،والكفايــات اخلاصــة باملــواد التــي متــارس يف كل اختصــاص مــن االختصاصــات . 

وهــذه الكفايــات تســاعد عــى ممارســة مهــامت حياتيــة متعــددة .
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أنواع الكفايات
فمن خال املنهج الوطني الكويتي، يستطيع الفرد أن يطور ثاثة أنواع من الكفايات:

الكفايات األساسية. ◄
الكفايات العامة  ◄
الكفايات اخلاصة. ◄

الكفايات الخاصة
للامدة الدراسية وفقًا للمرحلة التعليمية. ◄

الكفايات العامة
للامدة الدراسية خال فرتة التعليم املدريس. ◄

الكفايات الخاصة
جلميع املواد الدراسية خال فرتة التعليم املدريس. ◄
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أنواع الكفايات

الكفايات 
الرئيسية
)األساسية(

الكفايات 

العامة

الكفايات 

الخاصة

املعــارف واملهــارات والقيــم واالجتاهــات واملعتقــدات  متثــل جمموعــة مــن 
والســامت الشــخصية واالجتامعيــة التــي جيــب عــى اجلميــع اكتســاهبا عنــد هنايــة 

ــرش. ــاين ع ــف الث ــة الص ــوي : هناي ــم الثان التعلي
يتــم حتقيــق هــذه الكفايــات عــن طريــق املســامهة املشــرتكة واملتزامنــة بــن مجيــع 

املــواد الدراســية التــي يتعلمهــا املتعلمــون خــال دراســتهم.

وهــي ترتبــط بــامدة دراســية حمــددة، حيــث حتــدد املعــارف العامــة املتعلقــة باملــادة 
واملهــارات واالجتاهــات والقيــم املدجمــة يف النتائــج املتوقعــة مــن املتعلمــن عنــد 

إكــامل الصــف األخــري وعنــد االنتهــاء مــن دراســة مــادة معينــة.
الصف 12 أو هناية الصف الذي تدرس فيه املادة.

ــى مــن املراحــل  ــل مســتوى أدن ــات العامــة ومتث ــة مــن الكفاي هــي أقســام فرعي
بــامدة دراســية معينــة  العامــة ذات الصلــة  األساســية  يف تطويــر الكفايــات 
،فالكفايــات اخلاصــة يتــم هيكلتهــا واكتســاهبا مــن قبــل املتعلمــن خــال العــام 

ــم. ــة التعلي ــة يف خط ــية مدرج ــواد دراس ــدود م ــن ح ضم
كل مــادة دراســية تتضمــن كفايــات خاصــة تغطــي مهــارات متخصصــة ترتكــز 
عــى املــادة الدراســية )املعرفــة املدجمــة واملهــارات والقيــم واالجتاهــات(  والتــي 
يتوقــع مــن املتعلمــن اكتســاهبا عنــد هنايــة كل صــف )هنايــة الســنة الدراســية(.
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جمال احلقائق للامدة 
املعرفة 

1

3

2

4 جمال االستجابات 
الشخصية واالجتامعية 

املواقف والقيم 
واالجتاهات 

جمال العمليات العقلية
واملهارية للامدة 

جمال االرتباط
باملواد األخرى 

وامليادين األخرى

تعتبر المجاالت التالية جوهر الكفايات الخاصة

الكفايات
 الخاصة
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معايير األداء ومعايير المنهج
لقد تم بناء كل منهج من مناهج املواد الدراسية وفقًا ملعايري األداء واملنهج : 

معايري األداء : ◄
 » تشــري معايــري األداء » يف املنهــج الوطنــي الكويــت إىل مســتوى ) اإلنجــاز ( اجلــودة التــي يتعــن عــى 
ــاين  ــة دراســية ) خامــس ـ تاســع ـ ث ــة كل مرحل املتعلمــن حتقيقهــا مــن خــال أداء كفاياهتــم العامــة يف هناي

ــرش ( .  ع

معايري املنهج :  ◄
تشــري معايــري املنهــج يف الكويــت إىل مســتوى ) اإلنجــاز ( اجلــودة الذي حيققــه املتعلمن يف حتصيــل الكفايات 
اخلاصــة، تصــف معايــري املنهــج إىل أي مــدى جيــب إنجــاز الكفايــات اخلاصــة يف هنايــة كل صــف ، وتعــرف 
معايــري املنهــج يف منهــج الكويــت عــى مســتوى كل مرحلــة ،وتتصــل بالكفايــات اخلاصــة املحــددة يف منهــج 
املــادة ، وحيــث إن هــذه املعايــري ذات صلــة بتقــدم املتعلمــن يف التعلــم، فإهنــا مســألة خاصــة بالتقييــم البنائــي 

والنهائــي القائــم عــى املدرســة والصــف . 
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بيانات مختصرة لنواتج التعليم في مادة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يتوقع من املتعلمن الذين اكتسبوا كفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هناية املرحلة االبتدائية أن 
يقوموا بام يأيت:

استكشاف ونقل وحتويل وإدارة املعلومات بشكل صحيح ونقدي وإبداعي ومسؤول. ◄
اختيار واستخدام األدوات الرقمية لغاياهتم املناسبة يف مواقف احلياة اليومية. ◄
ــاركة  ◄ ــل ومش ــة وحتلي ــاج ومعاجل ــل وإنت ــتجابة للتواص ــداع وباس ــة بإب ــتخدام األدوات الرقمي اس

ــة. ــتواهم يف املعرف ــامدًا عــى مس وعــرض املعلومــات اعت
تثبيــت أدوات احلاســوب األساســية املناســبة لعمرهــم، مثــل حمــرر النصــوص والرســوم، وألعــاب  ◄

الكمبيوتــر والوســائط املتعددة.
التعرف عى حتديد وظائف األجهزة واألدوات الرقمية. ◄
استخدام أساليب معروفة للمحافظة عى بيئة آمنة وفعالة لتكنلوجيا املعلومات واالتصاالت. ◄
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لماذا دراسة مادة )تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات(

ــى  ــول ع ــى احلص ــن ع ــوا قادري ــن ليكون ــم املتعلم ــات« إىل  دع ــال واملعلوم ــا االتص ــادة »تكنولوجي ــدف م هت
املعلومــات ومعاجلتهــا وإيصاهلــا ،وخلــق، واكتشــاف، وبنــاء املعرفــة يف العــر الرقمــي. أصبحــت التقنيــات 

ــاة والدراســة والعمــل يف القــرن احلــادي والعــرشون. الرقميــة مفيــدة جــدًا للحي
سوف يكون املتعلمون قادرين عى:

التواصل والتعاون. ◄
إجراء البحوث واالستفادة من املعلومات. ◄
تصميم وحماكاة وإدارة العمليات. ◄
استخدام التكنولوجيا، باعتبارها أدوات، وببساطة »وسيلة ألداء املهام.« ◄
التفكري الناقد، وحل املشكات، واختاذ القرارات. ◄
استخدام وتطبيق التكنولوجيا بشكل فعال ومثمر. ◄
حتديد العمليات واألدوات والتقنيات التي جيب استخدامها، وكيفية استخدامها. ◄
استخدام التكنولوجيا للحياة ويف املهنة، واملسؤولية الشخصية واالجتامعية. ◄
املواطنة املستنرية واملسؤولة، واملسامهة. ◄
إظهار اإلبداع واالبتكار. ◄

مدخــل املــادة »تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات« يتوقــع مــن املتعلمــن تطبيــق معارفهــم ومهاراهتــم يف 
ــا بشــكل أفضــل يف ســياق التطبيقــات، فاألنشــطة واملشــاريع  ــم تعلــم التكنولوجي ــة. يت ــاة العملي مواقــف احلي
واملشــكات التــي حتاكــي احليــاة الواقعيــة هــي مــوارد فعالــة لتعلــم التكنولوجيــا الرقميــة. فالعمليــات املطلوبــة 
ــات متنوعــة، منهــا عــى ســبيل  ــة تــدور حــول املعــارف واملهــارات الازمــة الســتخدام أدوات وتقني لإلنتاجي
املثــال، تكويــن النــص، وإدارة البيانــات، وتصميــم الرســوم البيانيــة والوســائط املتعــددة؛ التواصــل اإللكرتوين، 

واملاحــة والتعــاون مــن خــال الوســائل اإللكرتونيــة.
ــري كبــري، جيــب أن يكــون املتعلمــون مســتعدين لفهــم واســتخدام  ــة لدهيــا تأث ــا الرقمي وحيــث إن التكنولوجي
ــا  ــد اســتخدام »تكنولوجي ــة.  وعن ــرة وأخاقي ــة ومؤث ــا االتصــال واملعلومــات بطــرق فعال ــق تكنولوجي وتطبي
ــة،  ــاملة وهام ــاد ش ــج كأبع ــل« يف املنه ــاة والعم ــرد للحي ــداد الف ــى » إع ــم التأكيدع ــات، يت ــال واملعلوم االتص

ــاة والعمــل . ــا احلي ــر تكنولوجي ــادة إىل املســامهة ، كناقــل، إىل تطوي حيــث هتــدف امل
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لماذا دراسة مادة )تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات(

املعرفــة الرقميــة الواســعة التــي مــن شــأهنا إعدادهــم للمشــاركة يف املجتمــع كمواطنــن مســتنريين  ◄
ومتكينهــم مــن اإلعــداد للمهنــة.

املهارات العملية لتطوير النامذج واملنتجات والنظم. ◄
القــدرة عــى استكشــاف أمثلــة عــى التكنولوجيــا مــن جمموعــة متنوعــة مــن الســياقات االجتامعيــة  ◄

واالقتصاديــة والثقافيــة.
مهارات واجتاهات إجيابية نحو تطوير واستخدام خطط التطوير الوظيفي الفردية. ◄

كيف يتم تنظيم المنهج لمادة 
)تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات(

ترتبــط تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات باملعلومــات ،وممارســة معاجلتهــا، وهندســة نظمهــا. وتدريــس  
اهليــكل، واخلوارزميــات، والســلوك، والتفاعــل بــن النظــم الطبيعيــة واالصطناعيــة التــي تقــوم بتخزيــن، 
ومعاجلــة، والوصــول، وتوصيــل املعلومــات. تكنولوجيــا  االتصــال واملعلومــات تقــوم بدراســة اجلوانــب 
ــا  ــي لتكنولوجي ــر االجتامع ــة األث ــك دراس ــام يف ذل ــة، ب ــة واالجتامعي ــة واإلدراكي ــوبية والبيولوجي احلاس

املعلومــات.
»تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات » هــي دراســة ،أو إدارة نظــم املعلومــات املبنيــة عــى احلاســوب. 
يفهــم املتعلــم التغيــري الــذي حتدثــه التكنولوجيــا الرقميــة يف كل جوانــب احليــاة ،يف املنــزل، يف املدرســة ،يف 

مــكان العمــل، وكذلــك النظــر يف تأثــري التكنولوجيــا الرقميــة عــى املجتمــع عــى مــر الســنن.
تلعــب تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات أحــد األدوار األكثــر فعاليــة وأمهيــة يف العمليــة التعليميــة 
فهــي تعطــي املتعلــم الفرصــة للحصــول عــى كميــة هائلــة مــن املعلومــات ،وكذلــك يف اإلدراك الفــردي 
والتعــاون مــع اآلخريــن. ســوف يكــون لــدي املتعلــم فرصــة للتواصــل مــع اآلخريــن، وإجــراء البحــوث 
ــات  ــف العملي ــاكاة خمتل ــة ، وحم ــتندة إىل املعرف ــدرات مس ــر ق ــي، وتطوي ــيل والعامل ــتوين املح ــى املس ع
ــراء  ــم، إج ــواع التعل ــع أن ــة مجي ــال، معاجل ــبيل املث ــى س ــا ع ــة. ومنه ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي الطبيعي
ــراء  ــا وإج ــة أنواعه ــة بكاف ــات التعلمي ــة العملي ــن األمثل ــة ،و تتضم ــمل األدوات الرقمي ــارب، تش التج
التجــارب التــي تتضمــن اســتعامل األدوات الرقميــة املحــاكاة وإنتــاج الغــذاء. تســتعمل تكنولوجيــا 

ــاكل. ــل املش ــات وح ــع املعلوم ــة جلم ــكار اخلاص ــل األف ــر ومتثي ــات لتطوي ــال واملعلوم االتص
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تضمنت المجاالت الرئيسية في المفاهيم ما يلي: 
احلياة املعلوماتية: اكتشاف واستخدام املعلومات بثقة واستقالية وأمان. ◄
أدوات املعلومات: استخدام األدوات الرقمية بصورة مبدعة واختيار التكنولوجيا هلدف معن وبأمان. ◄
تقنيات املعلومات: استخدام هادف وإبداعي ملجموعة واسعة من التقنيات الرقمية ،واتقان العمل. ◄

يطور المتعلمون الكفايات من أجل
عرض املعلومات عى الكمبيوتر. ◄
البحث عن املعلومات عى شبكة اإلنرتنت. ◄
إنشاء وحترير الوثيقة، وإدخال التنسيقات األكثر تقدمًا. ◄
تسجيل الفيديو والتقاط الصور الفوتوغرافية ملجموعة من األغراض املختلفة. ◄
 حترير الصور، واستخدامها عرب جمموعة من وسائل اإلعام. ◄
استخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات إلنشاء اجلداول والرسوم البيانية . ◄
استكشاف املحاكاة والنامذج الرتباطها مع  جماالت املناهج الدراسية األخرى. ◄
استخدام تقنيات االتصال. ◄
ــبكة  ◄ ــى ش ــن ع ــع اآلخري ــاون م ــران، والتع ــن واألق ــع املعلم ــل م ــادل العم ــرتوين لتب ــد اإللك ــتخدام الربي اس

ــق. ــة الوثائ ــر ومراجع ــاء وحتري ــل( إلنش ــتندات جوج ــرر مس ــتخدام حم ــال باس ــبيل املث ــى س ــت )ع اإلنرتن
اســتخدام جمموعــة مــن األجهــزة إلنشــاء متديــد لقطعــة موســيقية باســتخدام جمموعــة مــن العينــات املســجلة  ◄

مســبقًا.
مجع وفرز وحتليل وعرض، قواعد البيانات. ◄
فهم القضايا األخاقية والثقافية واالجتامعية ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية. ◄

مما سبق سرده فإن :
يف التعليــم االبتدائــي، يركــز منهــج تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات عــى املهــارات األساســية الســتخدام تكنولوجيا 
االتصــال واملعلومــات للتعلــم مــن احليــاة اليوميــة، وابتــكار نــامذج بســيطة والعــروض، واســتخدام األجهــزة الرقميــة 

لتســجيل الصــوت والفيديــو ملــواد دراســية أخــرى.
ســيبدأ املتعلمــون مــن املرحلــة املتوســطة بتطويــر قدراهتــم إلجيــاد واختيــار املعلومــات والتكنولوجيــا الرقميــة للتعلــم 
املــادة، وتعلــم املــواد الدراســية األخــرى، وحمــاكاة العمليــات واملواقــف االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة احلقيقيــة.

ــال،  ــل الفع ــات للتواص ــال واملعلوم ــا االتص ــتخدام تكنولوجي ــم واس ــون يف تعل ــيبدأ املتعلم ــة، س ــة الثانوي يف املدرس
ــة. ــة واقتصادي ــة، ثقافي ــه اجتامعي ــف واقعي ــات ومواق ــق عملي ــاكاة وتطبي ــم، املح ــاوين، التصمي ــم التع التعل
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مالمح وخصائص المتعلمين في نهاية مرحلة التعليم 
 للمنهج الجديد والمعايير الجديدة

ً
االبتدائي وفقا

لقــد وضعــت اهــداف املنهــج الوطنــي بعنايــة لدعــم وتوجيــه تصميــم املناهــج الدراســية، حيــث نريــد أن 
نــرى املتعلمــن :

أفرادًا حيرتمون القيم املجتمعية، ويترفون وفقًا لتلك القيم. ◄
شخصيات مفكرة يكرسون جهودهم للمسامهة يف تنمية املجتمع يف املستقبل. ◄
متعلمن دؤوبن يستمتعون بالتعلم، وحيققون نتائج جيدة. ◄
مواطنن مسئولن ذوي مسامهات إجيابية يف املجتمع. ◄

مــع هنايــة التعليــم االبتدائــي مــن نظــام التعليــم يف دولــة الكويــت، يتوقــع مــن املتعلمــن الذيــن عملــوا 
عــى تطويــر كفاياهتــم العامــة واخلاصــة كــام وردت يف املنهــج الوطنــي، أن يكتســبوا ويتبنــوا نظامــًا مــن 
ــي  ــة والت ــم العمري ــع فئاهت ــة م ــم املتائم ــات والقي ــارات واالجتاه ــم وامله ــن املفاهي ــف م ــارف يتأل املع
ــة والشــخصية  ــج التعلــم الازمــة لتطورهــم يف اجلوانــب االجتامعي ــق نتائ مــن شــأهنا متكينهــم مــن حتقي

ــتقبلية.  املس
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الكفايات األساسية

الدين اإلسامي والكفايات األخاقية .. 1
التواصل باللغة العربية .. 2
التواصل باللغة األجنبية واللغات األجنبية األخرى .. 3
الرياضيات .. 4
االجتامعية واملدنية .. 5
العلمية والتكنولوجيا الرقمية .. 6
التطور الشخيص وتعلم كيفية التعلم .. 7
احلياة والعمل وزيادة األعامل والكفايات االقتصادية واملالية . . 8
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الكفايات العلمية التكنولوجية والرقمية

تعنــى هــذه الكفايــات باســتخدام وفهــم اللغــة العلميــة والتقنيــة يف جمموعــة مــن الســياقات االجتامعيــة 
واملهنيــة، وهــذا يعنــي أن اخلرجيــن: 

والعمليــات  ◄ واحلقائــق  العلميــة  البينــات  يفــرون  يعاجلــون،  يركبــون،  حيللــون،  حيــددون، 
والظواهــر مــن خــال : ) املاحظــة - املراقبــة - القيــاس - فحــص الرســوم والتصاميــم البيانيــة 

واجلــداول ... إلــخ (. 
يستقصون، جيربون ويستنبطون النتائج ذات الصلة بمجاالت املعرفة املختلفة.  ◄
يشاركون يف العمل اجلامعي التعاوين يف املسائل العلمية.  ◄
يستخدمون مهارات التفكري العليا يف القضايا املرتبطة بحل املسائل العلمية .  ◄
يســتخدمون مهــارات التفكــري  العليــا يف القضايــا املرتبطــة بحــل املســائل العلميــة املختلــف  ◄

)التحقــق -االســتقراء - االســتنتاج - التنبــؤ - التلخيــص ... إلــخ ( 
جيرون جتارب علمية متنوعة .  ◄
ــة داخــل  ◄ ــاة اليومي ــة يف جمــاالت احلي ــات العلمي ــج املســتخلصة مــن خمتلــف النظري يطبقــون النتائ

ــا.  ــة وخارجه املدرس
يســتخدمون التكنولوجيــا وتكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات يف مواقــف احليــاة اليوميــة  ◄

املختلفــة. 
يســتخدمون تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات وســائل اإلعــام بفاعليــة ومســؤولية كأســس  ◄

للتفاعــل والتواصــل ) فلســفة العــر الرقمــي ( . 
يبدؤون مشاريع مبتكرة تتعلق بعلوم التكنولوجيا واالتصال.  ◄
يترفون بشكل أخاقي عند تصفح مواقع شبكة اإلنرتنت.  ◄
يســتخدمون - بمســؤولية - التعلــم اإللكــرتوين والتعلــم القائــم عــى شــبكة اإلنرتنــت وجمتمعــات  ◄

التعلــم فيــس بــوك وتويــرت .... الــخ . 
مــع هنايــة مرحلــة التعليــم االبتدائــي يف دولــة الكويــت، ُيفــرتض مــن املتعلمــن الذيــن عملــوا عــى تطويــر 
ــن  ــًا م ــوا نظام ــبوا وتبن ــد اكتس ــوا ق ــي أن يكون ــج الوطن ــام وردت يف املنه ــة ك ــة واخلاص ــم العام كفاياهت
املعرفــة والفهــم واملهــارات واالجتاهــات أو القيــم املناســبة لفئاهتــم العمريــة والتــي مــن شــأهنا متكينهــم 

مــن حتقيــق نتائــج التعلــم الازمــة لتطورهــم وتنميــة جوانبهــم االجتامعيــة والشــخصية املســتقبلية.
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الكفايات اخلاصة للصف الرابع عاملنا الرقميالكفايات العامة

. معاجلة 
املعلومات لتحسني 

احلياة والتعلم 
من خالل الوسائل 

الرقمية.

مدى  املعلومات
1.1 تبادل األفكار باستخدام مناذج املعلومات من بلدان أخرى.

مدى العمليات
2.1 متييز أنواع  املعلومات التعليمية يف العامل الرقمي.

مدى  االجتاهات
ــن  ــتخدمة م ــة املس ــزة الرقمي ــواع األجه ــف أن ــز وتصني ــة يف متيي ــار الرغب 3.1 إظه

ــم. ــة  للمتعل ــاة اليومي احلي
مدى االتصال/االرتباط

ــة باملــواد  ــة  علــى املعلومــات مــن عــامل البيئــة الرقميــة  ذات الصل 4.1  إعطــاء أمثل
الدراســية  األخــرى.

2.استخدام 
األجهزة الرقمية 

للتواصل وحل 
املشاكل يف احلياة 

اليومية.

مدى  املعلومات
1.2  عرض فيديو حول استخدام أدوات املعلوماتية يف احلياة والتعلم الفعال.

مدى العمليات
2.2 اســتخدام األجهــزة الرقميــة يف تســجيل املعلومــات للتعلــم )الصــوت والصــورة( مــن 

العــروض التقدمييــة واألحبــاث اخل .
مدى  االجتاهات

3.2  استخدام األجهزة الرقمية  يف كتابة الرسائل النصية.
مدى  االتصال/االرتباط

4.2 تقدمي أمثلة على برامج التواصل مع أصدقاء من بلدان أخرى.

3. تصميم مناذج 
رقمية، أنظمة 

ومنتجات حلياة 
أفضل.

مدى  املعلومات
1.3   تقدمي أمثلة على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عاملنا.

مدى العمليات
3.2 استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف املزنل للتعلم .

مدى  االجتاهات
3.3 استخدام األجهزة الرقمية بأمان.

مدى  االتصال/االرتباط
3.4 إعطاء أمثلة على أمهية استخدام األجهزة الرقمية يف  االتصال اآلمن .

الكفايات العامة والخاصة بمنهج الصف الرابع
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معايير منهج الصف الرابع

املعايريم

يكون املتعلم قادراًَ على1
1.1 املشاركة بأمثلة الستخدام مناذج املعلومات من الدول األخرى باملشاركة يف املناقشات على اإلنترنت.

2.1استكشاف وعرض معلومات يف هيئة نصوص، صوتيات، ومقاطع مصورة  من العامل الرقمي عن التقاليد.2

3.1 إبداء رغبته يف تصنيف األجهزة الرقمية املختلفة يف املدرسة واملزنل وفقاًَ لوظائفها.3

4.1  توظيف وتبين املعلومات من البيئة الرقمية يف خمتلف املواد الدراسية واحلياة اليومية.4

1.2استخدام األجهزة الرقمية يف توثيق األنشطة اليومية.5

2.2 استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل االنشطة و املناسبات اليومية.6

3.2 استخدام األجهزة الرقمية لكتابة وتبادل الرسائل .7

4.2 التواصل مع األسرة واألصدقاء باستخدام األجهزة الرقمية.8

1.3عرض أمثلة على استخدامات التكنولوجيا لتبادل املعلومات مع اآلخرين .9

2.3 عرض أمثلة على استخدام األسرة لألجهزة الرقمية  مبا يالئم احتياجات املزنل ويسهل التعلم.10

3.3 تطبيق قواعد تشغيل وإيقاف األجهزة الرقمية واستخدام النصوص والصور بشكل صحيح.11

4.3عرض أمثلة على استخدام األجهزة الرقمية   يف االتصال اآلمن.12
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 معايير األداء المراد تحقيقها في نهاية المرحلة االبتدائية 

معايري األداء يف هناية الصف 5الكفاية العامةرقم

1

املعلومــات  معاجلــة 
احليــاة  لتحســني 
خــالل  مــن  والتعلــم 
الرقميــة. الوســائل 

مــع هنايــة الصــف اخلامــس، ســيتمكن املتعلــم الــذي أحــرز تقدمــا يف الكفايــات ملعاجلــة املعلومــات يف 
خمتلــف املواقــف الــي توضــح أنــه قــادر علــى أن:

• يستكشف ومييز ويتعرف على املعلومات املتصلة بالعمر من البيئة الطبيعية والرقمية.	
• يتعرف على األجهزة واألدوات الرقمية ومييزها وفقاًَ لوظائفها مبفرده.	
• جيري البحوث  ويوظف املعلومات.	
• خيتار،  يقوم بتحميل ، يقرأ، ويتبادل املعلومات الرقمية املتعلقة باملواد الدراسية.	
• التعرف على مشكالت األجهزة  الرقمية وأدوات التطبيقات الرقمية .	
• يظهر مهارات البحث يف بيئة التعلم اإللكتروين وفقاًَ ملستوى فهمه.	

2

األجهــزة  اســتخدام 
للتواصــل  الرقميــة 
يف  املشــاكل  وحــل 

اليوميــة. احليــاة 

مــع هنايــة الصــف اخلامــس، ســيتمكن املتعلــم الــذي أحــرز  تقدمــا يف الكفايــات الســتخدام األجهــزة 
الرقميــة يف احليــاة اليوميــة الــي توضــح أنــه قــادر علــى أن:

• يستخدم األدوات واألجهزة الرقمية يف مواقف احلياة اليومية. 	
• يســتخدم ويعــاجل أنــواع خمتلفــة مــن املعلومــات )النصــوص والصــور واجلــداول والرســوم 	

التقدمييــة(. والعــروض  والفيديــو،   الصــوت  وأعمــال   ، البيانية،واخلرائــط، 
• يســتخدم األدوات الرقميــة بشــكل إبداعــي،   االســتجابة الســريعة لالتصــاالت، ويف إنتــاج 	

ــريف ، ــتواه املع ــاًَ ملس ــات وفق ــرض املعلوم ــادل وع ــل وتب ــة وحتلي ومعاجل
• ــص 	 ــرر الن ــال حم ــبيل املث ــى س ــا عل ــره، ومنه ــة بعم ــية ذات الصل ــات األساس ــت التطبيق تثبي

والرســوم البيانيــة وغريهــا مــن التطبيقــات، وألعــاب احلاســوب والوســائط املتعــددة.
• يكتب التقارير القصرية، وتصميم امللصقات والعروض.	
• ــا 	 ــاريع، وتوزيعه ــكار واملش ــة األف ــكالت ومعاجل ــل املش ــم يف ح ــة للتعل ــتخدم األدوات الرقمي يس

ــه. ــع أقران ــا م وتبادهل

3
تصميــم منــاذج رقمية 
ومنتجــات  أنظمــة 

حليــاة أفضــل.

ــات  ــق التقني ــات لتطبي ــا يف الكفاي ــذي أحــرز تقدم ــم ال ــس، ســيتمكن املتعل ــة الصــف اخلام ــع هناي م
ــى أن: ــادر عل ــه ق ــي توضــح أن ــف املواقــف ال ــة يف خمتل الرقمي

• يستخدم التكنولوجيا للحياة، لتعلم مهنة، ولتعلم املسؤولية الشخصية واالجتماعية.	
• يستخدم التقنيات للعيش والتعلم جنًبا إىل جنب مع أقرانه.	
• يبادر يف ابتكار مناذج بسيطة ومشاريع  وفقاًَ ملستواه  التعليمي.	
• يصمم وخيطط ويقدم وينفذ املشاريع البسيطة  املتصلة بتعلم مواد دراسية أخرى.	
• يستكشف اإلنترنت بشكل أخالقي وفقاًَ لعمره.	
• يتقبل استخدام األدوات الرقمية بطريقة آمنة وأخالقية.	
• حيــدد املفاهيــم املهمــة باســتخدام األدوات الرقميــة الــي تتعلــق بالقضايــا األخالقيــة والثقافية 	

واالجتماعيــة للمجتمــع الكويي.
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الكفايات الخاصة ومعايير المنهج للصف الرابع

املعايريالكفايات اخلاصةم

مدى  املعلومات1
1.1 تبادل األفكار باستخدام مناذج املعلومات من بلدان 

أخرى.

يكون املتعلم قادرا ًَعلى
1.1 املشاركة بأمثلة الستخدام مناذج املعلومات من الدول 

األخرى باملشاركة يف املناقشات على اإلنترنت.
مدى العمليات2

2.1 متييز أنواع  املعلومات التعليمية يف العامل الرقمي.
2.1استكشاف وعرض معلومات يف هيئة نصوص، صوتيات، 

ومقاطع مصورة  من العامل الرقمي عن التقاليد.

مدى  االجتاهات3
3.1 إظهار الرغبة يف متييز وتصنيف أنواع األجهزة 

الرقمية املستخدمة من احلياة اليومية  للمتعلم.

3.1 إبداء رغبته يف تصنيف األجهزة الرقمية املختلفة يف 
املدرسة واملزنل وفقاًَ لوظائفها.

مدى االتصال/االرتباط4
4.1  إعطاء أمثلة  على املعلومات من عامل البيئة الرقمية  

ذات الصلة باملواد الدراسية  األخرى.

4.1  توظيف وتبين املعلومات من البيئة الرقمية يف خمتلف 
املواد الدراسية واحلياة اليومية.

مدى  املعلومات5
1.2  عرض فيديو حول استخدام أدوات املعلوماتية يف 

احلياة والتعلم الفعال.

1.2استخدام األجهزة الرقمية يف توثيق األنشطة اليومية.

مدى العمليات6
2.2 استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات 

للتعلم )الصوت والصورة( من العروض التقدميية واألحباث 
اخل .

2.2 استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل األنشطة و املناسبات 
اليومية.

مدى  االجتاهات7
3.2  استخدام األجهزة الرقمية  يف كتابة الرسائل 

النصية.

3.2 استخدام األجهزة الرقمية لكتابة وتبادل الرسائل .

مدى  االتصال/االرتباط8
4.2 تقدمي أمثلة على برامج التواصل مع أصدقاء من 

بلدان أخرى.

4.2 التواصل مع األسرة واألصدقاء باستخدام األجهزة 
الرقمية.

مدى  املعلومات9
1.3   تقدمي أمثلة على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف 

عاملنا.

1.3عرض أمثلة على استخدامات التكنولوجيا لتبادل املعلومات 
مع اآلخرين .

مدى العمليات10
2.3 استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل 

احلياة يف املزنل للتعلم .

2.3 عرض أمثلة على استخدام األسرة لألجهزة الرقمية  مبا 
يالئم احتياجات املزنل ويسهل التعلم.

مدى  االجتاهات11
3.3 استخدام األجهزة الرقمية بأمان.

3.3 تطبيق قواعد تشغيل وإيقاف األجهزة الرقمية واستخدام 
النصوص والصور بشكل صحيح.

مدى  االتصال/االرتباط12
4.3 إعطاء أمثلة على أمهية استخدام األجهزة الرقمية 

يف  االتصال االمن

4.3عرض أمثلة على استخدام األجهزة الرقمية   يف االتصال 
اآلمن.
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معيار املنهج
1

2
3

4

ًَ على: يكون املتعلم قادرا

1.1 املشاركة بأمثلة 
الستخدام مناذج املعلومات من 

الدول األخرى باملشاركة يف 
املناقشات على اإلنترنت.

مل يتمكن من مشاركة أمثلة 
على استخدام مناذج املعلومات 

من دول أخرى.

متكن من مشاركة مثال 
واحد على استخدام مناذج 

املعلومات بدعم من اآلخرين.

ض 
متكن من مشاركة بع

األمثلة على استخدام 
مناذج املعلومات .

متكن من تبادل أمثلة متعددة 
على استخدام مناذج املعلومات من 

دول أخرى .

ض معلومات 
2.1 استكشاف وعر

صوتيات، 
ص، 

يف هيئة نصو
مل 

ومقاطع مصورة  من العا
الرقمي.

مي أمثلة 
مل يتمكن من تقد

صوتيات و مقاطع 
ص و 

لنصو
مل الرقمي.

مصورة من العا

مي مثال 
متكن من تقد

صوتيات من 
ص و 

لنصو
ض 

مل الرقمي مع بع
العا

املساعدة والدعم من 
اآلخرين. 

ض 
مي بع

متكن من تقد
ص  

األمثلة لنصو
مل 

صوتيات من العا
و

الرقمي.

مي أمثلة متعددة 
متكن من تقد

مل 
صوتيات من العا

ص و 
لنصو

الرقمي ،و ساعد زمالءه على 
استكشاف أمثلة أخرى.

ف
 3.1 إبداء رغبته يف تصني

 األجهزة الرقمية املختلفة يف
ًَ لوظائفها. زنل وفقا

املدرسة وامل

س لديه أي رغبة يف
 لي

ف األجهزة الرقمية
 تصني

زنل
 املختلفة يف املدرسة وامل

ًَ لوظائفها. وفقا

ف األجهزة الرقمية
صن

 
زنل

 املختلفة يف املدرسة وامل
ًَ لوظائفها األساسية بعد  وفقا

حتفيز اآلخرين له.

ف
 أبدى رغبته يف تصني

 األجهزة الرقمية
 املختلفة يف املدرسة

ًَ لوظائفها. زنل وفقا
وامل

ف األجهزة
 أبدى رغبته يف تصني

 الرقمية املختلفة يف املدرسة
ًَ لوظائفها ،وحفز زنل وفقا

 وامل
زمالءه على هذا.

ين املعلومات من 
ف وتب

4.1 توظي
ف املواد 

خمتل
البيئة الرقمية يف 

حلياة اليومية
الدراسية وا

ين 
ف و تب

مل يتمكن من توظي
معلومات من البيئة الرقمية 
يف أي من املواد الدراسية أو 

حلياة اليومية.
ا

ين 
ف و تب

متكن من توظي
إحدى معلومات من البيئة 

الرقمية يف  املواد الدراسية 
مع الدعم من اآلخرين.

ين 
ف  وتب

متكن من توظي
معلومات من البيئة 

ض املواد 
الرقمية يف بع

الدراسية.

ين 
ف و تب

متكن من توظي
معلومات من البيئة الرقمية يف 

املواد الدراسية املختلفة ،و ساعد 
زمالءه على هذا.

1.2استخدام األجهزة الرقمية 
يف توثيق األنشطة اليومية.

مل يتمكن من استخدام أي 
أجهزة رقمية يف توثيق 

األنشطة اليومية .
متكن من استخدام أجهزة 

رقمية  يف توثيق األنشطة 
اليومية مبساعدة اآلخرين

متكن من استخدام 
أجهزة رقمية يف توثيق 

األنشطة اليومية.

متكن من استخدام أجهزة رقمية 
لتسجيل مقاطع مصورة عن 

استخدام األدوات املعلوماتية 
يف األنشطة اليومية و التعلم 

ط ،وساعد زمالءه على هذا.
النش

ت 
علوما

كنولوجيا الم
ج ت

ه
عايير من

صفية لم
ت الو

حددا
الم

ع
ف الراب

ص
ت لل

صاال
واالت
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2.2 استخدام األجهزة 
الرقمية يف تسجيل 

االنشطة و املناسبات 
اليومية.

مل يتمكن من استخدام أي 
جهاز رقمي يف تسجيل األنشطة 

املدرسية و املناسبات اليومية.

متكن من استخدام أحد األجهزة 
الرقمية يف تسجيل األنشطة  
املدرسية أو املناسبات اليومية 

مبساعدة اآلخرين.

ض 
متكن من استخدام بع

األجهزة الرقمية يف تسجيل 
األنشطة  املدرسية أو املناسبات 

اليومية 

متكن من استخدام األجهزة 
الرقمية  باحتراف يف تسجيل 
األنشطة املدرسية  و املناسبات 

اليومية و ساعد زمالءه على هذا.

3.2 استخدام األجهزة 
الرقمية لكتابة وتبادل 

الرسائل .

مل يتمكن من استخدام  أي جهاز 
رقمي لكتابة وتبادل الرسائل مع 

اآلخرين.

متكن من استخدام أحد  األجهزة 
الرقمية لكتابة وتبادل الرسائل 

مبساعدة اآلخرين.

ض 
متكن من استخدام بع

األجهزة الرقمية لكتابة 
وتبادل الرسائل مع اآلخرين.

متكن من استخدام أجهزة رقمية 
متنوعة لكتابة وتبادل الرسائل مع 

اآلخرين وساعد زمالءه على هذا.

صل مع األسرة 
4.2 التوا

صدقاء باستخدام 
واأل

األجهزة الرقمية.

صل مع 
مل يتمكن من التوا

صدقائه و أفراد أسرته 
أ

باستخدام أي من األجهزة 
الرقمية.

صدقائه 
صل مع أ

متكن من التوا
و أفراد أسرته باستخدام أحد 

األجهزة الرقمية مبساعدة 
اآلخرين.

صدقائه 
صل مع أ

متكن من التوا
ض 

و أفراد أسرته باستخدام بع
األجهزة الرقمية.

صدقائه 
صل مع أ

متكن من التوا
و أفراد أسرته باستخدام أجهزة 

رقمية متنوعة وساعد زمالءه على 
هذا.

ض أمثلة على 
1.3عر

استخدامات التكنولوجيا 
.لتبادل املعلومات مع اآلخرين 

ض  أمثلة على 
مل يتمكن من عر

استخدامات التكنولوجيا لتبادل 
املعلومات مع اآلخرين.

ض مثالعلى 
متكن من عر

استخدامات التكنولوجيا لتبادل 
املعلومات مبساعدة اآلخرين.

ض األمثلة 
ض  بع

متكن من عر
على استخدامات التكنولوجيا 
لتبادل املعلومات مع اآلخرين.

ض  أمثلة على 
متكن منعر

استخدامات التكنولوجيا لتبادل 
املعلومات وساعد زمالءه على هذا.

ض أمثلة على 
2.3 عر

استخدام األسرة لألجهزة 
الرقمية  مبا يالئم 

زنل ويسهل 
احتياجات امل

التعلم.

ض  أي مثال  
مل يتمكن من عر

على استخدام األسرة لألجهزة 
الرقمية فيما يالئم احتياجات 

زنل ويسهل التعلم .  
امل

ض أحد  األمثلة 
متكن من عر

على استخدام األسرة لألجهزة 
الرقمية مبساعدة زمالئه.

ض األمثلة 
ض بع

متكن من عر
على استخدام األسرة لألجهزة 

الرقمية.

ض أمثلة  متنوعة 
متكن من عر

على استخدام األسرة لألجهزة 
الرقمية و ساعد زمالءه على هذا.

3.3 تطبيق قواعد تشغيل 
وإيقاف األجهزة الرقمية 

ص والصور 
واستخدام النصو

صحيح.
بشكل 

مل يتمكن من تطبيق قواعد 
تشغيل وإيقاف األجهزة الرقمية 

ص والصور 
واستخدام النصو

ضح .
بشكل وا

متكن من تطبيق قواعد تشغيل 
وإيقاف األجهزة الرقمية 

مبساعدة اآلخرين.

متكن من تطبيق قواعد تشغيل 
وإيقاف األجهزة الرقمية.

متكن من تطبيق قواعد تشغيل 
وإيقاف األجهزة الرقمية  وساعد 

زمالءه على هذا.

ض أمثلة على 
4.3عر

استخدام األجهزة الرقمية   
يف االتصال اآلمن.

ض أي أمثلة 
مل يتمكن من عر

على استخدام األجهزة الرقمية   
يف االتصال اآلمن.

ض األمثلة 
ض  بع

متكن من عر
على استخدام األجهزة الرقمية   

يف االتصال اآلمن مبساعدة 
اآلخرين.

ض األمثلة 
ض بع

متكن من عر
على استخدام األجهزة الرقمية   

يف االتصال اآلمن.

ض  أمثلة  متنوعة 
متكن من عر

على استخدام األجهزة الرقمية   
يف االتصال اآلمن وساعد زمالءه 

على هذا.
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وحدة التعلم

وحدة التعلم هي هيكل مفتوح ومرن يركز عى إدارة التعلم والتعليم .
وحدة التعلم:

تؤدي إىل تطوير سلوك تعلمي ونتائج ذات قيمة عند املتعلمن.  ◄
هلا موضوع مشرتك ) ويف بعض احلاالت تدمج حمتوى التعلم من جماالت خمتلفة من املادة(.  ◄
تتطور بطريقة مفهومة وذات استمرارية خال فرتة من الوقت .  ◄
حتتوي عى تقييم بنائي وتنتهي بتقييم هنائي.  ◄

هناك بعض الفوارق بن وحدة التعلم والفصل التعليمي يف كتاب ما أو يف الكتاب املدريس. 
1- الفصل يف الكتاب:

يركز عى موضوع واحد / حمتوى تعلم واحد. ◄
يقــدم معلومــات بشــكل أســايس، ويتجاهــل األنشــطة التعليميــة التــي يمكــن أن تســاعد املتعلمــن  ◄

عــى استكشــاف وفهــم املوضوع. 
1- وحدة التعلم:

تركز عى تطوير الكفايات وعى التعامل مع حمتوى التعلم املحدد يف جمال من التعلم . ◄
ــدى  ◄ ــوع ل ــم املوض ــاف وفه ــة الستكش ــدم طريق ــم تق ــارات والقي ــات وامله ــة إىل املعلوم باإلضاف

ــم.  ــات التعل ــم وتركــز عــى عملي املتعل
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اخرت تفاصيل 
حمتوى التعلم

كم؟بامذا؟كيف؟ملاذا؟ماذا؟

حدد أنشطة 
التعلم 
املائمة

حدد مصادر 
التعليم 
والتعلم

استخدم 
التقييم البنائي 

والنهائي

قرر الكفايات 
التي ينبغي 
تطويرها 
ومعايري 

املنهج

تصميم وحدة تعلم

األسئلة املحددة التي ينبغي اإلجابة عنها عند تصميم وحدة تعليمية هي:

لتصميم الوحدة التعليمية ينبغي عليك أن:
ــج،  ◄ ــع املنه ــة توزي ــن خط ــل م ــا بالفع ــد اخرتهت ــي ق ــاهبا، والت ــب اكتس ــي جي ــات الت ــدد الكفاي حت

جيــب أن تقــرر إذا كنــت قــادرًا عــى حتقيقهــا مجيعهــا خــال الوحــدة التعليميــة التــي حترهــا، وقــد 
تقــرر زيــادة أو حــذف بعــض الكفايــات اخلاصــة، ويف هــذه احلالةجيــب اســتعادة الكفايــات اخلاصــة 

ــة.  ــة خمتلف ــدات تعليمي ــدة أو يف وح ــة يف وح املحذوف
ــو  ◄ ــج، وه ــورة يف املنه ــة املذك ــات اخلاص ــر الكفاي ــاج لتطوي ــذي حتت ــي ال ــوى التعليم ــار املحت ختت

ــا يمكــن أن تضيــف بعــض التفاصيــل إذا اعتــربت ذلــك  ــع املنهــج، هن ــا مــن خطــة توزي ــم فعليًَّ مــا ت
ــاًّ. رضوري

حتــّدد األنشــطة التعليميــة املناســبة، هــذه هــي عمليــة جديــدة وعليــك أن تتفحــص إذا كان الكتــاب  ◄
ــة  ــكل كفاي ــر ب ــي أو أكث ــاط تعليم ــط نش ــك رب ــال، وعلي ــذا املج ــبة يف ه ــواد املناس ــدم امل ــدريس يق امل
ــن  ــن م ــن املتعلم ــذي يمك ــي ال ــوى التعليم ــى املحت ــة ع ــطة التعليمي ــز األنش ــوف ترك ــة ،وس خاص
تطويــر الكفايــات يف تلــك الوحــدة التعليميــة ، وعليــك أيضــًا أن تتأكــد أن األنشــطة التعليميــة تائــم 



38

دليل المعلم                                                                                                                            الصف الرابع االبتدائي

حاجــات املتعلمــن وقدراهتــم يف صفــك.
اخــرت  ◄ جديــدة.  عمليــة  أيضــًا  وهــذه  والنهائــي،  البنائــي  القيــاس  إســرتاتيجيات  تقــرتح 

اإلســرتاتيجيات التــي تناســب تطــور املجموعــة، آخــذاً بعــن االعتبــار معايــري املنهــج كهــدف منشــود.
يمكن ختطيط الوحدة التعليمية عى الشكل التايل:

القياس الصفياملواردأنشطة التعلممعايري املنهجحمتوى التعلم

إدراج التفاصيل

املعرفة 
واإلستراتيجيات  

والقيم املحددة.

اختر املناسب منها

أنشطة ميكن أن 
تشرك املتعلمني يف 

تطوير الكفايات 
وحتقيق معايري 

املنهج.

• الوقت	
• عمل املجموعات 	

)فرادى، ثنائيات 
فريق(

• املواد )أدوات مسعية 	
وبصرية(.

أنشطة وأدوات 
القياس

كل صف من وحدة التعلم يمثل درسًا من كل مادة
يرجى الرجوع إىل وثيقة املرحلة االبتدائية لتفاصيل أكثر ص 41.
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Addie Model تصميم نماذج التعليم

ــة الضــوء الــذي يرشــد املصمــم الختــاذ القــرارات الصحيحــة يف كل  ــم بمثاب ــم التعلي ــامذج تصمي تعــد ن
ــره واســتخدامه وتقويمــه.  ــج التعليمــي وتطوي ــم املوقــف أو املنت ــة مــن مراحــل تصمي مرحل

ــة  ــو عملي ــة ،فه ــم بالصدف ــم ال يت ــن أن التعل ــق م ــدف إىل التحق ــة هت ــس عملي ــم التدري ــم نظ إن تصمي
مقصــودة منظمــة ممنهجــة، بــل إنــه بنــي وفــق عمليــة ذات خمرجــات حمــددة. مســؤولية مصمــم التدريــس 

هــي إجيــاد خــربات التعلــم التــي تكفــل حتقيــق املتعلــم ألهــداف التدريــس . 
ــون  ــن أن تك ــي يضم ــار إجرائ ــم بإط ــزود املصم ــم ،ي ــم التعلي ــة تصمي ــي لعملي ــلوب نظام ــه أس أي أن

املنتجــات التعليميــة ذات فاعليــة وكفــاءة يف حتقيــق األهــداف. 

Addie Model النموذج العام لتصميم التعليم

يتكــون النمــوذج العــام لتصميــم التعليــم Addie Model مــن مخــس مراحــل رئيســية ،يســتمد 
النمــوذج اســمه منهــا، وهــي كاآليت :

التحليل

التطبيقالتطوير

1

2

3

4

5

Analysis التحليل

Design التصميم

Development التطوير/اإلنتاج

Implementation التنفيذ

Evaluation التقويم
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التحليل

مرحلــة التحليــل متثــل حجــر األســاس جلميــع املراحــل األخــرى لتصميــم التعليــم، وخــال هــذه املرحلة 
عليــك أن حتــدد املشــكلة، ومصدرهــا، واحللــول املمكنــة هلــا. 

وقــد تشــمل هــذه املرحلــة أســاليب البحــث مثــل حتليــل احلاجــات، حتليــل املهــم، حتليــل املحتــوى، حتليــل 
ــتهدفة.  الفئة املس

ــي ســيتم  ــم الت ــة يف العــادة أهــداف التدريــس، وقائمــة باملهــام أو املفاهي وتشــمل خمرجــات هــذه املرحل
تدريســها، وتعريفــًا باملشــكلة واملصــادر واملعوقــات وخصائــص املتعلــم وحتديــد مــا جيــب فعلــه، وتكــون 

هــذه املخرجــات مدخــات ملرحلــة التصميــم. 
ويف هذه املرحلة يتم حتديد ما ييل : 

حتليل املهمة :
 

حتديد الغاية التعليمية .  ◄
حتديد املحتوى العلمي.  ◄
حتديد املصادر واملراجع.  ◄
حتليل خصائص املتعلمن .  ◄
حتليــل احلاجــات ) دراســة اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة ملعرفــة الصعوبــات والقيــود قبــل البــدء  ◄

يف إنتــاج الوســيلة( . 
حتليل السياق ) مكان وزمان تطبيق املنتج التعليمي ( .  ◄
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التصميم

وهــي  عمليــة ترمجــة التحليــل إىل خطــوات واضحــة قابلــة للتنفيــذ ،وذلــك عــن طريــق وضــع املخططــات 
ــي  ــراءات الت ــاليب واإلج ــة األس ــذه املرحل ــن ه ــي، وتتضم ــج التعليم ــر املنت ــة لتطوي ــودات األولي واملس

تتعلــق بكيفيــة تنفيــذ عمليتــي التعليــم والتعلــم، وتشــمل خمرجاهتــا مــا يــأيت : 
صياغة األهداف التعليمية وترتيب تتابعها.  ◄
تصميم األنشطة وتسلسل التعلم .  ◄
حتديد اإلسرتاتيجية التعليمية املناسبة إليصال املحتوى وحتقيق األهداف.  ◄
اختيار نوع الوسيلة التعليمية املناسبة لكل هدف .  ◄

التطوير

يتــم يف مرحــل التطويــر ترمجــة خمرجــات عمليــة التصميــم مــن ) إعــداد ( خمططات وســيناريوهات  ◄
إىل مــواد تعليميــة حقيقيــة، فيتــم يف هــذه املرحلــة تأليــف وإنتــاج مكونــات املوقــف أو املنتــج التعليمــي، 
ــه،  ــي ستســتخدمها في ــة الت ــر التدريــس وكل الوســائل التعليمي ــة ســتقوم بتطوي وخــال هــذه املرحل
.)Software( والربامــج )Hardware( وأيــة مــواد أخــرى داعمــة، وقــد يشــمل ذلــك األجهــزة

التنفيذ )التطبيق( 

يتــم يف هــذه املرحلــة عمليــة تطبيــق الوســيلة التعليميــة يف الواقــع بشــكل فعــال، ســواء أكان ذلــك  ◄
يف الصــف أم بالتعلــم اإللكــرتوين والتعليــم عــن بعــد، وبنهايــة هــذه املرحلــة جيــب أن يتــم التحقــق مــن 

تعلــم املتعلمــن وإتقاهنــم لألهــداف املحــددة مســبقًا. 
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التقويم

ــع  ــال مجي ــم خ ــم يت ــة أن التقوي ــس، واحلقيق ــة التدري ــاءة وفاعلي ــدى كف ــاس م ــم قي ــة يت ــذه املرحل يف ه
مراحــل عمليــة تصميــم التعليــم، أي خــال املراحــل األربــع الســابقة وبينهــا وبعــد التنفيــذ، وقــد يكــون 

ــا .  ــا أو هنائيََّ التقويــم بنائيََّ
التقويــم البنائــي Formative Evaluation : وهــو تقويــم مســتمر أثنــاء كل مرحلــة وبــن  ◄

املراحــل املختلفــة، وهيــدف إىل حتســن إنتــاج الوســيلة التعليميــة قبــل وضعهــا بصيغتهــا النهائيــة. 
ــيل  ◄ ــتخدام الفع ــد االس ــادة بع ــون يف الع ــي  Summative Evolution: ويك ــم النهائ التقوي

للربنامــج التعليمــي أو الوســيلة التعليميــة ، ويقيــم هــذا النــوع الفاعليــة الكليــة للتدريــس، ويســتفاد 
مــن التقويــم النهائــي يف اختــاذ قــرار حــول رشاء الربنامــج التعليمــي عــى ســبيل املثــال أو االســتمرار يف 

التدريــس هبــذه الطريقــة أو التوقــف عنــه . 

التصميم عملية مستمرة

تتســم املراحــل املختلفــة يف النمــوذج العــام وكذلــك يف معظــم نــامذج تصميــم التعليــم باالســتمرارية طيلــة 
عمليــة تطويــر املوقــف أو املنتــج التعليمــي، بمعنــى أن اإلجــراءات التــي تشــتمل عليهــا مرحلــة مــا، ال 
تنتهــي باالنتقــال إىل املرحلــة التاليــة، بــل إنــه يمكــن العــودة إليهــا مــرات عديــدة أثنــاء عمليــة التصميــم 
يف ضــوء التغذيــة الراجعــة ،ونتائــج التقويــم التكوينــي إلجــراء التعديــات الازمــة للوصــول إىل أفضــل 

مــا يمكــن الوصــول إليــه يف املنتــج التعليمــي. 
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التقويم البنائي والنهائي 

Formative Assessment التقويم البنائي   -

ــة خطــة  ــم ، يف بداي ــة التعلي ــاء عملي ــة املســتمرة  التــي يقــوم هبــا املعلــم أثن ــة التقويمي ــه العملي يعــرف بأن
ــم . ــة التعل ــن عملي ــن و حتس ــاعدة املتعلم ــدف إىل مس ــا ، وهي ــم و أثنائه التعل

يركز عى  نتائج املتعلم خال عملية حتقيق الكفايات. ◄
مستمر يسجل التطور نحو حتقيق الكفايات. ◄
يساعد يف تعديل التعليم لدعم التعّلم األكثر فعالية.  ◄
يتخذ عدة أشكال ) املشاركة، الواجب املنزيل، أوراق العمل ، .. الخ (. ◄
يتم قياسها وفقًا ملعايري املنهج التي ينبغي أن حيققها كل متعلم. ◄

Summative Assessment التقويم النهائي   -

جيــرى التقويــم اخلتامــي  يف هنايــة الربنامــج التعليمــي  )بعــد االنتهــاء مــن تدريــس  وحــدة التعلــم/ الفــرتة 
الدراســية ( وهيــدف إىل التعــرف عــى مســتويات اإلنجــاز التــي حققهــا املعلمــون و املتعلمــون .

يركز عى نتائج املتعلم يف فرتات معينة نحو حتقيق الكفايات . ◄
التسجيل الدوري للتطور بناء عى  نموذج حمدد . ◄
يساعد عى  تعديل التعليم لدعم التعلم األكثر فعالية. ◄
يتخذ عدة أشكال )امتحانات ، مشاريع ، .. الخ (. ◄
تعرب عن مستوى اإلنجاز لدى املتعلمن يف حتقيق معايري املنهج. ◄
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تقييم معايري املنهج )100 درجة(

التقييم الصفي املستمر

التقييم النهائي %60 التقييم البنائي %40

 يركز التقييم النهائي على تطور الكفايات اخلاصة و
 يطبق مرحلة واحدة بنهاية كل وحدة تعليمية خالل

العام الدراسي .

 و يقاس معيار املنهج للكفايات اخلاصة الواردة بكل
وحدة تعليمية عن طريق :

 ـ تقييم كتايب

 ـ مشاريع علمية

مالحظة :

يلتزم التوجيه الفين العام لكل جمال دراسي :

 ـ حتديد الوحدات التعليمية الواردة يف كل فصل
 دراسي و ربطها بعدد التقييمات النهائية بالفصل

الدراسي الواحد .

 ـ وضع أطر التقييم النهائي لكل وحدة تعليمية
بالفصل الدراسي الواحد .

  يركز التقييم البنائي على تطوير الكفايات اخلاصة
 ويطبق بصورة مستمرة يف الوحدات التعليمية بفترات

حمددة للفصل الدراسي الواحد خالل العام الدراسي  .

 ويقاس معيار املنهج مرتني على األقل ) معلومات،
 مهارات، قيم / اجتاهات و ترابط بني املجاالت

الدراسية ( لكل جمال دراسي .

عن طريق أساليب خمتلفة مثل :

 ـ التفاعل الشفهي

 ـ اجلهد الذايت

ـ أوراق العمل

 ـ العروض التقدميية

 ـ وقفة التحدث

ـ اختبارات قصرية أثناء احلصص

 مالحظة :

 يلتزم  التوجيه الفين العام لكل جمال دراسي بتحديد
 الكفايات اخلاصة الواردة يف الفصل الدراسي الواحد

حسب املادة .

 التقييم النهائي يدعم التقييم البنائي لتطوير و إعداد خطط فردية و برامج:

 ـ للمتعلم الفائق

ـ للمتعلم املتوسط األداء

ـ للمتعلم املتعثر لتحسني حتقيق الكفايات

نظام التقويم وفق المنهج الوطني
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ـ التقويم التكويني : 

هــو عمليــة تقييميــة منهجيــة منظمــة حتــدث أثنــاء التعلــم هبــدف مســاعدة املتعلــم و املعلــم 
لتحســن عمليــة التعلــم و معرفــة مــدى تقدمــه .

ــث  ــة حي ــس تقيمي ــد مقاي ــى حتدي ــز  ع ــم و يرتك ــي يف التعل ــار البنائ ــن التي ــل ضم ــة تدخ العملي
ــه . ــدى تقدم ــدركًا مل ــم م ــون املتعل يك
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اجلدول 3: مقياس وضع العامات يف املرحلة االبتدائية

ـ تسجيل النتائج النهائية للمتعلمن
يتــم التقييــم البنائــي والنهائــي خــال العــام الــدرايس بكامله. مــن أجل تســجيل نتائــج املتعلمــن النهائية، 
ــم النهائــي يف »ســجل  ــم البنائــي والتقيي ينبغــي أن جيمــع املعلمــون »النقــاط« النامجــة مــن كل مــن التقيي
التحصيــل للمتعلــم«، الــذي يعــد لــكل مــادة دراســية كــام ذكرنــا ســابقًا، بالنســبة للمرحلــة االبتدائيــة، 
إن نســبة التقييــم البنائــي إىل التقييــم النهائــي هــي 40:60، العامــة النهائيــة التــي حيصــل عليهــا املتعلــم 

يمكــن احتســاهبا وفقــًا هلــذه القاعــدة:

 النسب املئوية )مدىالنقاطمستوى التحصيلالرمز
العالمات(

من 80-4100مت حتقيق املعيار بشكل تام

من 60-380مت حتقيق املعيار بشكل شبه تام

من 40-260مت حتقيق احلد األدىن من املعيار

أقل من 140مل حيقق املعيار

00مل يقّيم

تقييم معايري املنهج ) 100 درجة (
التقييم الصفي املستمر

الفصل الدراسي
التقييم النهائي التقييم البنائي

%60 %40 الفصل الدراسي األول
%60 %40 الفصل الدراسي الثاين

عالمة هناية الفصل يف املرحلة االبتدائية =
40 x 60 + نسبة التقييم النهائي x نسبة التقييم البنائي

100

املصدر : وثيقة املرحلة االبتدائية  اجلزء الثاين 
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Assessment Strategies إستراتيجيات التقويم

Performance Based Assessment إسرتاتيجية التقويم املعتمد عى األداء
Pencil And Paper إسرتاتيجية القلم والورقة

Observation إسرتاتيجية املاحظة
Communication إسرتاتيجية التواصل

Reflection إسرتاتيجية مراجعة الذات
Performance-based Assessment 1. إسرتاتيجية التقويم املعتمد عى األداء

يستطيع املتعلم من خاهلا إظهار مدى اتقانه للمهارات التي اكتسبها عن طريق :
Presentation  التقديم

)عرض منظم لرشائح إلكرتونية يتضمن  نصوصًا وصورًا  و رسومات  .. (
Demonstration العرض التوضيحي

)عرض شفوي أو عميل ملهارة حمددة من خال جتربة عملية أو ربطه بالواقع (
Performance األداء

)التطبيق العميل للمهارة كإنتاج جمسم أو خريطة أو نموذج أو تصميم برنامج أو استخدام جهاز...(
Speech  احلديث

ــه عــى تنظيــم  ) قــدرة املتعلــم عــى الــرد والتحــدث خــال فــرتة حمــددة عــن موضــوع حمــدد أي قدرت
ــط بينهــا والقــدرة عــى تلخيصهــا وتقديمهــا ( األفــكار والرب

Exhibition املعرض
اإلنتــاج الفكــري والعمــيل ملــا اكتســبه مــن معــارف ومهــارات وقيــم  يف مــكان ووقــت حمــدد .. عــرض 

ــات ... ( جمســامت – صــور – رســومات ولوحــات - برجمي
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Debate املناقشة / املناظرة
احلــوار والنقــاش واجلــدال بــن فريقــن حــول مشــكلة مــا ، ولــكل فريــق وجهــة نظــر خمتلفــة تثــري لــدى 

املتعلــم القــدرة عــى التواصــل الفعــال واإلقنــاع واحــرتام آراء اآلخريــن (
Simulation / Role-playing املحاكاة/لعب األدوار

قدرة املتعلم عى استخدامه للمهارات املعرفية واألدائية  لتنفيذ موقف يشبه موقفًاحياتيََّا حقيقيََّا .
Pencil and Paper 2. إسرتاتيجية التقويم بالقلم والورقة

متثــل إســرتاتيجية التقويــم القائمــة عــى القلــم والورقــة  مجيــع أنــواع االختبــارات املختلفــة النظريــة منهــا 
والعمليــة والشــفهية  والتــي تقيــس قــدرات ومهــارات املتعلــم يف حمتــوى علمــي حمــدد .

)أي يمكن أن تتمثل يف االختبارات واالمتحانات بأنواعها املختلفة ، املقاالت ... (
Observation 3. إسرتاتيجية املاحظة

متثــل إســرتاتيجية املاحظــة ، متابعــة املعلــم للمتعلمــن بجميــع حواســه بقصــد مراقبتهــم خــال املوقــف 
التعليمــي للحصــول عــى معلومــات تفيــد يف إصــدار حكــم عليهــم ، ومــن ثــم تقويمهــم .

))املاحظة املنظمة واملقصودة واملستمرة عن أداء وسلوكيات واحتياجات واجتاهات املتعلمن (
Communication 4. إسرتاتيجية التقويم بالتواصل

مجــع املعلومــات مــن خــال فعاليــات التواصــل عــن مــدى التقــدم الــذي حققــه املتعلــم ، وكذلــك معرفــة 
طبيعــة تفكــريه ، وأســلوبه يف حــل املشــكات .

))Direct Questions  األسئلة املبارشة – Interview املقابات – Conference املؤمتر ((
Reflection 5. إسرتاتيجية مراجعة الذات

هتــدف إســرتاتيجية مراجعــة الــذات إىل  حتويــل اخلــربة الســابقة إىل تعلــم بتقييــم مــا تــم تعلمــه ، وحتديــد 
مــا ســيتم تعلمــه الحقــًا .

ويمكن أن تتمثل يف   تقويم الذات    -يوميات املتعلم  - ملف املتعلم.
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التعلم المتمايز

مفهوم التعلم المتمايز:
املعلوماتية، ومدى اســتعدادهم  املتاميز هو التعرف عى اختاف وتنوع خلفيات املتعلمــن  التعليــم 
من خــال التي يتعلمــون  للتعلم، وما املواد التي يفضلون تعلمها؟ وما طرق التدريــس 
ثم   ، ئهم  كا ذ ع  ا نو أ و تعلمهم  ط  نام أ و هتم  ما هتام ا و هلم  ميو عى  ف  لتعر ا و ؟ فضل أ بشــكل  ها 
املتغريات من خال تقديم حمتوى املنهج بطرق متنوعة. لذلــك  هلــذه  يعمل املعلم عى االســتجابة 
مقاربة بن حمتوى املنهج وطرق تقديمه وصفات وخصائــص    عمليــة  نقول أن التعليم املتاميز هــو 
ــى  ــة تبن ــفة تربوي ــو فلس ــز ه ــم املتامي ــول أن التعلي ــن الق ــل درايس واحد،ويمك املتعلمن املختلفة يف فص

ــن. ــن املتعلم ــات ب ــا لاختاف ــه تبًع ــع تدريس ــم تطوي ــى املعل ــاس أن ع ــى أس ع
ــن  ــات القائمــة ب ــكار واســتخدام طــرق وأســاليب متعــددة ملواجهــة االختاف ــز هــو ابت ــم املتامي و التعلي
املتعلمــن يف قدراهتــم وميوهلــم واســتعدادهم واحتياجاهتــم التعليميــة ،بحيــث توفــر هلــم فرًصــا متكافئــة 
للفهــم و االســتيعاب ،و اســتخدام ذلــك يف مواقــف احليــاة اليوميــة ،و تنمــي يف املتعلمــن مهــارات حياتيــة 

مثــل حتمــل املســؤولية و املشــاركة الفاعلــة و اإلجيابيــة.
 األسس النفسية للتعلم المتمايز:

- كل متعلم قابل للتعلم وقادر عليه.
- التاميذ يتعلمون بطرق خمتلفة.

  - الذكاء متنوع ومتعدد األنواع، و يوجد عند األفراد بدرجات متفاوتة.
 - املخ البرشي يسعى للفهم والوصول إىل معنى املعلومات التي يستقبلها.

 - حيدث التعلم بصورة أفضل يف حاالت التحدي املناسب واملعقول.
 - يسعى اإلنسان دائاًم للنجاح والتميز.

 - تقبل االختافات بن الفرد واآلخرين.
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من أهم األسس التربوية للتعليم المتمايز ما يلي :

1 - املعلم هو منسق ومير لعملية التعلم وليس د يكتاتوريََّا يعطي األوامر للتنفيذ.

2 - املتعلم هو أهم حماور العملية التعليمية، والتعلم هو اهلدف األساس للتدريس.
ــة  ــي ال تضيــف قيمــة علمي ــل الت ــرة التفاصي ــم الكبــرية أهــم مــن كث ــز عــى األفــكار واملفاهي 3 - الرتكي

ــم. ــة التعلي لعملي
ــات إىل  ــل املعلوم ــى حتوي ــى ، بمعن ــن املعن ــم وتكوي ــى الفه ــم ع ــاعدة املتعل ــدف إىل مس ــس ٌه 4  التدري

ــددة . ــف متع ــا يف مواق ــتخدمها و يوظفه ــم أن يس ــتطيع املتعل ــة   يس معرف
5-  ال هيــدف التعليــم املتاميــز إىل مــلء مــخ التلميــذ بمعلومــات غــري مرتابطــة وال ترتبــط بحيــاة التاميــذ، 

ثــم اســتدعاء هــذه املعلومــات يف االمتحــان كدليــل ومــؤرش عــى التعلم..
6  التقييــم الشــامل واملســتمر هــو وســيٌلة اكتشــاف احتياجــات التاميــذ، وتعــرف قــدرات وميــول  كل 

منهــم و أنــامط تعلمهــم وحتديــد االختافــات بينهــم ،لتوجيــه التدريــس ملواءمــة هــذه االختافــات.
ــراده اختافــات ولكنهــم يعيشــون يف تكامــل مــع بعضهــم  ــن أف ــا ب ــل جمتمًع ــدرايس يمث 7- الفصــل ال
البعــض تبًعــا للعمــل املطلــوب ومــدى تقــارب أو تباعــد قدراهتــم وميوهلــم ،وهلــذا يعتمد تنويــع التدريس 
عــى مرونــة جمموعــات العمــل ، وإتاحــة الفرصــة للعمــل يف جمموعــات خمتلفــة أحياًنــا أو يف ثنائيــات أو 

أفــراد أحياًنــا أخــرى.
8- مــن أهــم أســس التعليــم املتاميــز املشــاركة الفعالــة واإلجيابيــة للمتعلــم ،فعــى التاميذ تعــرف قدراهتم 
وأنــامط تعلمهــم واملشــاركة يف وضــع األهــداف يف ضــوء هــذه اخلصائــص ،واالجتهــاد يف حتقيــق تلــك 

األهــداف ،ثــم تقييــم إنجازاهتــم ومــدى حتقيقهــم لألهــداف املنشــودة .
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 الشروط العامة للتعلم المتمايز
لقد حدد ) رذر فورد ( رشوط التعلم املتاميز والتي من أمهها:

- استخدام املرونة يف طرق التدريس. 
- ماحظة العامل من وجهة نظر املتعلم. 

- تقديم تعليم شخيص مبارش خياطب املتعلم. 
- استخدام التجريب. 

- إتقان مهارة إثارة األسئلة. 
- معرفة املادة الدراسية بشكل متقن. 

- إظهار االجتاهات الودية نحو املتعلم. 
- إتقان مهارات االتصال واحلوار مع املتعلمن.

 

 

أدوار المعلم
في التعلم
المتمايز

تحفيز 
نالمتعلمي

ضبط 
الجودة

استثمار 
قدرات 
المتعلم

تصميم 
أنشطة

تعزيز 
رإنتاج فكالنتاجات

مشاركة 
نالمتعلمي

رعاية 
اإلبداع

صقل 
مهارة
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المبادئ األساسية للتعلم المتمايز 
ــوع مــن  ــا هــذا الن ــز يعتمــد عليه ــز كركائ ــم املتامي ــا التعلي ــق منه ــي ينطل ــادئ الت ــاك جمموعــة مــن املب هن

ــايل : ــي كالت ــية وه ــفته التدريس ــرش فلس ــم يف ن التعلي
1-  لدى املعلم فكرة واضحة ملا هو مهم يف املادة التعليمية.

2-  يعرف املعلم الفروق بن املتعلمن ويبني عليها.
3-  التقويم والتعليم شيئان متازمان.

4-  يعدل املعلم املحتوى والعملية والناتج استجابة الستعداد املتعلم وميله وأسلوبه التعليمي.
5-  يشارك مجيع املتعلمون يف عمل جمدي.

6-  املتعلمون واملعلمون متعاونون يف التعليم.
7-  أهداف التعلم املتاميز هي حتقيق النمو األقىص وحتقيق النجاح

أهمية التعليم المتمايز 
- يراعي األنامط املختلفة للتعلم مثل :سمعي ، بري ، منطقي ،اجتامعي ، حيس.

- يعمل التعليم املتاميز عى مراعاة وإشباع وتنمية امليول واالجتاهات املختلفة.
- يعزز مستوى الدافعية و  يرفع من مستوى التحدي عند التاميذ للتعلم.

- يساعد التاميذ عى تنمية االبتكار ويكشف  عام لدى املتعلمن من إبداعات.
- يقوم عى التكامل بن اإلسرتاتيجيات املختلفة. 

- يسمح للتاميذ أن يتفاعلوا بطريقة متاميزة تقود إىل منتجات متنوعة.
- يفتح  فرًصا جلميع املتعلمن من خال خرباهتم املتنوعة.

ــن  ــد م ــم ،والتأك ــات التعل ــاس خمرج ــب ،وقي ــام جي ــدة ك ــورة جي ــم بص ــى التقيي ــن ع ــاعدة املعلم - مس
ــا.   ــط هل ــداف املخط ــق األه حتقي
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أهداف التعلم المتمايز
1- االســتجابة لفــروق املتعلمــن مــن حيــث اجلاهزيــة واالحتياجــات التعليميــة واالهتــامم وأوجــه التعلم 

وتفصياته.
2-  العمل عى حتقيق أهداف التعلم لكل متعلم.

3-  تصميم مواقف ومهام تعليمية معتمدة عى املفاهيم و املهارات الرورية واألساسية.
4-  تقديم مهام تنطوي عى حتٍد مناسب لكل متعلم.

5-  توفر طرق خمتلفة لتدريس املحتوى وأشكال متعددة إلظهار نواتج التعلم.
6-  توفري مداخل تتسم باملرونة لكل من املحتوى والتدريس واملخرجات.

7-  االستجابة ملستويات االستعداد لدى املتعلمن واالحتياجات التدريسية.
8-  حتديد االهتاممات والتفضيات يف عملية التعلم.

9-  توفري الفرص للمتعلمن للعمل وفق طرق تدريس خمتلفة.
10-  التوافق من املعايري ومتطلبات املنهج لكل متعلم.

11-  تكوين صفوف دراسية تشمل عى املتعلم  واملعلم املسهل.
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 خطوات التعليم المتمايز
-  التقويم القبيل : إن أول خطوة من خطوات التعليم املتاميز هي إجراء عملية تقويم تستهدف :

 - حتديد املعارف السابقة.
- حتديد القدرات واملواهب.

- حتديد امليول واخلصائص الشخصية وحتديد أسلوب التعلم املائم.
- حتديد اخللفيات الثقافية وهو مما سبق حياول اإلجابة عن السؤالن التالين:

- ماذا يعرف كل متعلم؟
- ماذا حيتاج كل متعلم ؟

ــاء كل  ــن أعض ــا ب ــط م ــق نم ــيل ،وف ــم القب ــج التقوي ــوء نتائ ــات يف ض ــون يف جمموع ــف املتعلم -  تصني
ــرتكة. ــم مش ــة قواس جمموع

- حتديد أهداف التعلم.
- اختيار املواد واألنشطة التعليمية ومصادر التعلم وأدوات التعليم.

- تنظيم البيئة التعليمية بطريقة تستجيب جلميع املجموعات.
ــل  ــات جلع ــراء التعدي ــات ،وإج ــن أو املجموع ــة للمتعلم ــس املائم ــرتاتيجيات التدري ــار إس - اختي

ــوع. ــذا التن ــم ه ــرتاتيجيات تائ اإلس
- حتديد األنشطة التي تكلف هبا كل جمموعة.

- إجراء عملية التقويم بعد التنفيذ لقياس خمرجات التعلم.
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مجاالت التمايز في التعليم
- يف جمال األهداف :

يمكــن أن يضــع املعلــم أهداًفــا متاميــزة للمتعلمــن بحيــث يكتفــي بأهداف معرفيــة لدى بعــض املتعلمن، 
وبأهــداف حتليليــة لــدى آخريــن ،ويف هــذا مراعاة للفــروق الفردية حســب مســتوياهتم العقلية.

- يف جمال األساليب:  
ــة  ــات ذاتي ــون بدراس ــذايت ، كأن يقوم ــم ال ــام يف التعلي ــن بمه ــض املتعلم ــم بع ــف املعل ــن أن يكل يمك
وعمــل مرشوعــات وحــل مشــكات، يف حــن يكلــف متعلمــن آخريــن بأعــامل يدويــة ،و آخريــن بإعداد 

مناقشــات، وهكــذا ،فــإن هــذا النــوع يســمى تعليًمــا متاميــًزا حســب اهتاممــات املتعلمــن.
- يف جمال املخرجات:  

كأن يكتفــي بمخرجــات حمــددة حيققهــا بعــض املتعلمــن يف حــن يطلــب مــن آخريــن خمرجــات أخــرى 
ــن  ــا ب ــم م ــل املعل ــوع يقب ــذا الن ــداف ،ويف ه ــذه األه ــم ه ــاليب تقدي ــم يف أس ــوع املعل ــا ،وين ــر عمًق أكث

املتعلمــن مــن تفــاوت عقــيل.
 

مهارات مهمة لتطبيق التعلم المتمايز:
ــي  ــم والت ــف التعل ــطة ومواق ــد يف األنش ــة والتعقي ــن الصعوب ــة م ــتويات خمتلف ــتخدام مس ــارة اس 1 - مه

ــذ. ــدى التامي ــة ل ــل املســتويات املختلف تقاب
2 - مهــارة التخيــل املرتبطــة بتصميــم األنشــطة يف املواقــف التعليميــة املختلفــة ،ختيــل رد فعــل التاميــذ 

جتاههــا وتفاعلهــم معهــا قبــل البــدء فيهــا.
ــم ،ومــا حيــدث يف الفصــل ،واكتشــاف أعــامق  ــة التعلي ــع مراحــل عملي - مهــارة التأمــل املرتبطــة بجمي

ــذ. التامي
- سعة االطاع يف اجلوانب املعرفية املختلفة املرتبطة باملوضوعات املطروحة عى التاميذ.

- مهارة ترشيد الوقت وتوظيفه توظيفا أمثل .
- مهارة التعزيز وتشجيع التاميذ عى املنافسة بشكل جيعل كل تلميذ يقدم أفضل ما لديه.
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افتراضات لتحقيق التعلم المتمايز
ــن  ــم ،فاملتعلم ــكل التعل ــس وش ــة واجلن ــامم والثقاف ــتعداد واالهت ــربة واالس ــون يف اخل ــف املتعلم - خيتل

ــن. ــة متاميزي ــون إىل املدرس يأت
 - لكــي نزيــد قــدرة كل متعلــم إىل احلــد األقــىص، حيتــاج املعلمــون ألن يبــدأوا مــع كل متعلــم بمســتوى 

االســتعداد الــذي هــو عليــه ،وأن يتأكــدوا مــن حتقيقــه لنمــو جوهــري.
- للتأكــد مــن نمــو املتعلمــون إىل احلــد األقــىص، حيتــاج املعلمــون إىل أن جيــروا تعديــات تناســب 
ــوا أنفســهم، ليتاءمــوا مــع املنهــج. ــه يتعــن عــى املتعلمــن أن يعدل ــداًل مــن االفــرتاض أن املتعلمــون ب
ــى  ــاك معن ــى يكــون هن ــز حت ــزة هــو املنطلــق للتامي ــم عــى املامرســة املتامي ــم القائ - جيــب أن يكــون التعل
لتعديــل ممارســات تتحــدى الفهــم األفضــل للتعليــم والتعلــم لكــي يســعى املتعلمــون إىل املعرفــة بشــوق 

وتلهــف.
التعلــم املتاميــز هــو الــذي يســتجيب الختافــات املتعلمــن ويفيــد مجيــع املتعلمــون يف نموهــم وتعلمهــم، 
ــات  ــون صعوب ــن يواجه ــن الذي ــن واملتعلم ــن املتقدم ــات املتعلم ــج احتياج ــز يعال ــإن التامي ــايل ف وبالت

تعلميــة عــى الســواء.
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مؤشرات البيئة الصفية الصحية في التعلم المتمايز
- يقدر املعلم كل متعلم كشخص.

- يتذكر املعلم بأن يعلم املتعلمن من مجيع جوانب شخصياهتم.
- يواصل املعلم تنمية خرباته.

- يربط املعلم بن املتعلمن واألفكار.
- يسعى املعلم جاهدًا جلعل التعلم ممتًعا.

- يقدم املعلم توقعات عالية ،والكثري من املعايري املتدرجة.
- يساعد املعلم املتعلمون يف أن يكّونوا فهمهم اخلاص لألفكار.

- يتقاسم املعلم التعليم مع املتعلمن.
- يسعى املعلم بوضوح إىل حتقيق استقالية املتعلم.

- يستخدم املعلم الطاقة اإلجيابية والفكاهة.
- ضبط السلوك ضمني أكثر منه علني.
- جيب عى املعلم أن يضع قوائم حمددة:

- ملا جيب أن يعرفه املتعلم ) حقائق (  
- وملا جيب أن يفهمه املتعلم ) مفاهيم ومبادئ ( 

- وملا جيب أن يكون  قادرًا عى عمله ) كفايات ومهارات (.
ــة التــي تقــدم فرصــًا متنوعــة لتعلــم العنــارص  - ثــم جيــب عــى املعلــم أن يعــد جمموعــة األنشــطة اجلذاب

األساســية التــي خطــط هلــا.
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Assessment Tools أدوات  التقويم

1 .. Check List قوائم الرصد
2 .Rating Scale.   سلم التقدير
3 ..Rubric سلم التقدير اللفظي
4 . .Learning Log سجل وصف سري التعلم
5 ..Anecdotal Record  ) السجل القصيص ) سجل املعلم

Check List أواًل :   قائمة الرصد )الشطب( / الشطب والرصد
ومتثــل قائمــة مــن األفعــال والســلوكيات التـــي يرصدهــا املعلــم واملتعلــم أثنــاء تنفيــذ مهمــة أو مهــارة 
ــى  ــتجاب ع ــة ، ويس ــات التعليمي ــق النتاج ــدى حتق ــاس م ــبة لقي ــن األدوات املناس ــد م ــة ،وُتع تعليمي

ــال ( : ــبيل املث ــى س ــة )ع ــن األزواج التالي ــن م ــدى الكلمت ــار إح ــا باختي فقراهت
 نعــم أو ال ، صــح أو خطــأ  ، مــريض أو غــري مــريض  ، غالبــًا أو نــادرًا ، موافــق أو غــري موافــق  أو مناســب 

أو غري مناســب.
*  جيب عدم وجود تدر ج يف اإلجابة عى نتاجات التعلم  هلذه القوائم )الشطب والرصد(

عناصر األداء ) املهارات – نتاجات التعلم  (رقم
مستوى األداء

النعم

اسم املتعلم
عناصر "مؤشرات "  األداء

معيار األداء 2معيار األداء 1
غري مناسبمناسبغري مناسبمناسب

وهناك مرونة لتصميم املعلم لنموذج أداة الشطب والرصد عى سبيل املثال النموذج التايل :

قوائم الرصد
Check-list

   سلم التقدير
.Rating Scale

 سلم التقدير
Rubricاللفظي

 سجل وصف سري
 Learning التعلم

Log

 السجل القصصي
  ) ) سجل املعلم

Anecdotal Record

املصدر 41-46 دليل املعلم للصف السابع 
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Rating Scale ثانيًا- أداة سلم التقدير

ــارة  ــع كل مه ــث ختض ــة ، حي ــة أو متدني ــم مرتفع ــارات التعل ــت مه ــام إذا كان ــر في ــيطة ُتظه ــي أداة بس ه
ــه انعــدام أو وجــود الصفــة  التــي نقدرهــا بشــكل ضئيــل ويمثــل  إىل التــدرج ، الــذي يمثــل أحــد طرفي

ــة مــن وجودهــا. ــأيت درجــات متفاوت ــن الطرفــن ت ــا ب الطــرف األخــر متــام أو كــامل وجودهــا ، وم
 خطوات إعداد سلم التقدير :

جتزئة املهارة أو املهمة إىل جمموعة من املهام ) املهارات ( األصغر املكونة هلا .. 1
ترتيب املهام املكونة للمهارة حسب تسلسل تنفيٌذها من قبل املتعلمن.. 2
اختيار التدرج املناسب عى سلم التقدير  لتقدير مدى إنجاز املهارة .. 3

نموذج ألداة سلم التقدير:

م
  عناصر األداء

) املهارات – نتاجات التعلم  (

مؤشرات األداء

مقبولجيدجيد جداًًَاممتاز

1

2

3

4
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 Rubrics ثالثًا - أداة سلم التقدير اللفظي

ــًا مــن  ــر تفصي سلســلة مــن الصفــات املختــرة  توضــح أداء املتعلــم يف مســتويات خمتلفــة. وهــي أكث
ســلم التقديــر ،و أكثــر األدوات موضوعيــة ودقــة  ؛حيــث تتضمــن أوصافــًا لفظيــة واضحــة وحمــددة عنــد 

كل مســتوى مــن مســتويات األداء . 
خطوات إعداد سلم التقدير اللفظي :

حتديد معايري خصائص العمل اجليد .  .1
وصف مستويات األداء .  .2

مناقشة املعايري واملستويات مع املتعلمن .  .3
تصميم القائمة النهائية باملعايري واملستويات .  .4

نموذج ألداة سلم التقدير اللفظي .

الوزن جوانب التقييم
النسيب

مستويات األداء

املستوى األول
)   (

املستوى الثاين
)   (

املستوى الثالث
)   (

املستوى الرابع
)   (

وصف األداء.... %املعيار األول
نعم

وصف األداء
نعم ، ولكن

صف األداء
ال ، ولكن

وصف األداء
ال

وصف األداء.... %املعيار الثاين
نعم

وصف األداء
نعم ، ولكن

صف األداء
ال ، ولكن

وصف األداء
ال

وصف األداء.... %املعيار الثالث
نعم

وصف األداء
نعم ، ولكن

صف األداء
ال ، ولكن

وصف األداء
ال

وصف األداء.... %املعيار الرابع
نعم

وصف األداء
نعم ، ولكن

صف األداء
ال ، ولكن

وصف األداء
ال
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:Learning Log رابعًا - سجل وصف سير التعلم

ــة  ــه  اخلاص ــن آرائ ــة ع ــا بحري ــرب فيه ــارات يع ــت عب ــرب الوق ــم ع ــه املتعل ــب في ــم َيكت ــجل منظ ــو س ه
واســتجاباته حــول مــا تعلمــه .

   خطوات إعداد سجل وصف سري التعلم :
          1-حيتفظ املتعلمون بسجل سري تعلمهم.

         2-جيمع املعلم سجات املتعلمن دوريََّا لقراءهتا والتعليق عليها.
         3-يستطيع املتعلم مراجعة  ما أنجزه من أعامل  بقصد حتسينها أو إكامهلا .

     نموذج ألداة وصف سري التعلم .

اسم املتعلم :        

املجموعـة :                         

اهلدف من النشاط

مباذا سامهت ؟ 

ماذا تعلمت  ؟

أفادين هذا النشاط يف حتسني مهارايت يف

مالحظات املعلم
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:Anecdotal Records خامسًا: السجل القصصي

يمثــل وصــف خمتــر مــن املعلــم عــن مــا يفعلــه املتعلــم واحلالــة التــي متــت عندهــا املاحظــة، ويعطــي 
ــن  ــد تدوي ــة عن ــه موضوعي ــون أحكام ــم أن تك ــى املعل ــب ع ــم، وجي ــدم املتعل ــن تق ــة ع ــورة واضح ص

ــه .  ماحظات
خطوات تصميم السجل القصيص:  

1- التاريخ واملكان   
2- ماحظة األداء وتسجيل األحداث   

3- تفسري األداء   
نموذج ألداة السجل القصيص:  

الفصل  : االسم :

التاريـخ : املوضوع : 

املشكلة

املالحظة

التغذية الراجعة
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الجدول التالي يلخص إستراتيجيات وطرق وأدوات التقويم 

أدوات التقومياملواقف التقومييةإستراتيجيات التقومي

التقومي املعتمد على األداء

Presentation التقدمي

Demonstration املناقشة

Performance العروض التوضيحية

Speech احلديث

Exhibition  املعارض

Debate املحاكاة ولعب األدوار
-قوائم الرصد والشطب

-سلم التقدير

-سلم التقدير اللفظي

-سجل وصف سري التعلم

-السجل القصصي

الورقة والقلم

Test االختبارات القصرية

Exam  االمتحانات

Article املقالة

التواصل

Conference املؤمتر

Interview املقابلة

Direct Questions األسئلة املباشرة

املالحظة املنظمة واملقصودة واملستمرة عن أداء املالحظة
وسلوكيات واحتياجات واجتاهات املتعلمني.

تقومي الذات -يوميات املتعلم -ملف املتعلممتابعة الذات

املصدر 41-46 دليل املعلم للصف السابع 
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هوكل ما يتعلق بأسلوب توصيل املادة للمتعلمني من قبل املعلم 
لتحقيق هدف ما، وذلك يشمل كل الوسائل التي يتخذها املعلم 
لضبط الصف وإدارته؛ هذا باإلضافة إىل اجلو العام الذي يعيشه 

الطلبة والرتتيبات التي تساهم بعملية تقريب املتعلم لألفكار 
واملفاهيم املبتغاة. تعمل اإلسرتاتيجيات باألساس عىل إثارة تفاعل 

ودافعية املتعلم الستقبال املعلومات، وتؤدي إىل توجيهه نحو 
التغيري املطلوب. وقد تشتمل الوسائل، أو الطرائق أو اإلجراءات 
التي يستخدمها املعلم، عىل طريقة الرشح التلقيني (املواجهة)، أو 

الطريقة االستنتاجية أو االستقرائية أو شكل التجربة احلرة أو 
املّوجهة .. الخ، من األشكال التقليدية أو احلديثة املقبولة، وَأّن 

اخلطة التي يقوم هبا املعلم لتنفيذ هدف تعليمي، هي اإلسرتاتيجية 
التعليمية؛ وقد تكون اإلسرتاتيجية سهلة أو مركبة، كام أنَّ 

اإلسرتاتيجيات التعليمية تعتمد عىل تقنيات ومهارات عدة، جيب 
أن يتقنها املريب، عند توجهه للعمل امليداين مع املتعلمني، وقدرة 

املعلم عىل توظيف اإلسرتاتيجية يعني أيضًا، معرفة متى يتم 
استخدامها، ومتي يتم استخدام غريها أو التوقف عنها.

املصدر : ويكيديا املوسوعة احلرة

تعريف اإلسرتاتيجيات التعليمية
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إسرتاتيجية األقران








   


        



        


 1
 2
 3
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نشاط يتيح للمتعلمني اكتشاف
 مشاعرهم وشغفهم جتاه ما حيبون 

تعلمه داخل احلصة الدراسـية ، 

تتيح شركة جوجل العمالقة ملوظفيها قضاء 20% من وقت عملهم 
يف إجناز أي مشروع يرودون تنفيذه ، الفكرة بسيطة جداًَ وقابلة للتطبيق حيث 

أكدت النتائج زيادة مردود األفراد ونشاطهم يف العمل عند تطبيق مثل هذه 
اإلستراتيجيات ،جي ميل Gmail  مثًال هو أحد املشاريع اإلبداعية اليت نفذها 

مطورو شركة جوجل بشكل ذايت داخل أوقات العمل . 

دور املعلم يقتصر على املتابعة والتأكد من إجناز املهام ومساعدة
 املتعلم يف توفري املصادر والوسائل الالزمة لتنفيذ املهام ، حيث يعطي

 املعلم وقتاًَ حمدداًَ للمتعلمني للعمل يف مشاريع حيبوهنا ، حيث يقضون
 عدة أسابيع يف البحث واإلعداد والتنفيذ ، ويتم بعد ذلك حتديد 

موعد هنائي لتقدمي املشروع بشكل ذايت داخل أوقات العمل  .

- تعتمد على االستقصاء والبحث واألصالة.
- تسمح للمتعلمني اختيار ما يردون تعلمه.

 - حيدد املتعلم املصادر اليت
 حيتاجها والنتائج اليت يريد أن يصل إليها.

إسرتاتيجية
Genius hour in class room 
                                     (ساعة عبقرية يف الحصة الدراسية) 
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إسرتاتيجية اقرأ - زاوج - شارك








تنّمي هذه اإلستراتيجية مهارات التحدث والقراءة
 وروح العمل التعاوين مبشاركة األفكار واملعلومات. 

 -حتسني القراءة لدى املتعلمني.
 -زرع الثقة يف نفوس املتعلمني.

 -كسر حاجز اخلوف حيث يصبح املتعلم اجتماعيًّا
مبشاركته لزمالئه يف الفصل.

-  يقسم املعلم املتعلمون إىل جماميع صغرية.
-  يقرأ كل متعلم جزء حمدد من حمتوى الدرس يف زمن حمدد.

-  يتشارك املتعلم مع زميله أو زمالئه يف املجموعة ويناقشهم فيما قرأه
- خيتار املعلم أحد املتعلمني ليتحدث أمام مجيع املتعلمني عن ما تعلمه.
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إسرتاتيجية التعلم الذاتي 








 أسلوب تعلم ذايت ، والذي يعتمد على العمل الفردي دون
 مشاركة اآلخرين من أجل توظيف مهارات التعلم بفعالية

عالية مما يسهم يف تطوير املتعلم سلوكيًّا ومعرفيًّا و وجدانيًّا

 - املنافسة احلرة بني املتعلمني.
 - يتقن املتعلم املهارات األساسية الالزمة ملواصلة التعليم.

- يتحمل املعلم مسئولية تعليم نفسه بنفسه.

يطرح املعلم سؤاًال أو مشكلة واملطلوب من الطالب أن يبحث
عن حل أو عدة حلول هلا .
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 إسرتاتيجية
 التعلم 
باللعب 

األلعاب التعليمية هي األلعاب اليت صممت
لغرض تعليم مادة معينة أو توسيع مفاهيم 
معينة أو تطويرها ملساعدة املتعلمني على 
اكتساب مهارات معينة عن طريق اللعب .

خلق جو من اإلثارة واملرح  واملنافسة
تشجع املتعلم على التعلم و حتسني

وتنمية قدراهتم بشكل أفضل 
خمرجات مهارات التعلم.

 اختيار اللعبة أو تصميم اللعبة ( يف حال
عدم توافر ألعاب تعليمية مناسبة
التعريف بطريقة استخدام اللعبة

 وتوزيع األدوار املالحظة والتسجيل
 تقومي اللعبة ملعرفة مدى جناح املتعلمني يف

حتقيق األهداف املحددة لكل لعبة.
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isicing elit. Odio est, explicabo sequi velit sus 

tempora quae officiis ab, id.






إستراتيجية تعتمد على تقسيم املوضوع إىل 
مواضيع فرعية منفصلة ( ثالثة عناوين مثًال ) 

 التعاون والتركيز على فهم املعلومات ونقلها إىل اآلخرين.

إسرتاتيجية الجكسو



- اختر درساًَ مناسباًَ حبيث تستطيع جتزئته إىل عدة 
موضوعات متفرعة. 

- تقسم املتعلمون إىل  جمموعات من ثالثة إىل مخسة أعضاء. 
- يتوزع  املتعلمون يف املجموعة األصلية إىل جمموعات تسمى 

املجموعات اخلبرية. 
- يعود املتعلم إىل جمموعته الرئيسية و يشرح هلم ماتعلمه

 يف جمموعته اخلبرية.
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إسرتاتيجية
الزوايا األربع 







 إستراتيجية تعتمد على اختيار اإلجابة الصحيحة من بني
 أربع إجابات خمتلفة بطريقة الترفيه واحلركة.

 املنافسة احلرة بني املتعلمني هبدف التحدي
 والترفيه واحلركة داخل الفصل لكسر اجلمود.

 يطرح املعلم سؤاًال له أربعة اختيارات
حتدد اإلجابات يف أربع زوايا يف الفصل من خالل ملصق أو ورقة توضع يف كل الزوايا ،

   مث يطلب من الطالب التوجه إىل الزاوية اليت حتمل اخليار الصحيح.
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أسلوب تعلم يرجع للفيلسوف " سقراط " لتوجيه فكر
 تالميذه وتشجيعهم، وهو تطوير ألسلوب اإللقاء بإدخال 

املناقشة يف صورة تساؤالت تثري الدافعية.

 إثارة تفكري ومشاركة املتعلمون وإتاحة فرصة األسئلة
  واملناقشة واحترام آرائهم واقتراحاهتم

 تساعد يف تنمية شخصية املتعلم معرفيًّا و وجدانيًّا و مهاريًّا.

 تقوم هذه الطريقة على البحث ومجع املعلومات وحتليلها واملوازنة بينها ، ومناقشتها
 داخل الفصل ، حبيث يطلع كل تلميذ على ما توصل إليه من مادة وحبث ، وبذلك يشترك

مجيع الطالب يف إعداد الدرس عن طريق ثالث خطوات
 اإلعداد للمناقشة - السري يف املناقشة - تقومي املناقشة

 من خالل الدرس يربز سؤال أو أسئلة حتتاج إىل حبث ودراسة ،فيوجه املعلم تالميذه
للبحث عن إجابتها من املصادر املتاحة كاملكتبة أو اإلنترنت ...اخل

إسرتاتيجية المناقشة
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إستراتيجية 
  X   O








  Tic Tac Toc تدعى باللغة اإلجنليزية
تلعب بالورقة والقلم بواسطة شخصني 

 

لعبة حتتاج متعلمني
األول O  والثاين X  وباإلمكان استبدال الرمزين بكلمتني من الدرس.
يتم اللعب مبلء أحد املربعات اليت تتشكل من تقاطع خطني عموديني 

مع عموديني أفقيني .
الالعب الذي ينجح يف تكوين ثالثة رموز متشاهبة عموديًّا أو أفقيًّا أو 

بشكل قطري يكون الفائز.    

- املنافسة احلرة بني املتعلمني 
- التحدي
- الترفيه 
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إسرتاتيجية
حوض السمك

 








 إستراتيجية قائمة على التعلم النشط القائم على التدريب
 اجلماعي، وذلك من خالل مالحظة املتعلم ومتابعته ومناقشة
 موضوع ما بني أعضاء املجموعات اليت يالحظها املتعلم ، ومدى

تأثري ذلك على سلوكيات ونواتج أعضاء املجموعات

مغلقة متثل شكل حوض  دائرة  أو مخسة مقاعد يف  أربعه  تقوم هذه اإلستراتيجية على ترتيب 
من  بعض  اختيار  يتم  السمك.  خارج حوض  دائرة  شكل  على  ترتيبها  يتم  املقاعد  باقي  السمك، 
املشاركني مللء حوض السمك، يف حني جيلس بقية أفراد املجموعة على املقاعد خارج حوض السمك. 
يناقش املشاركون يف الدائرة األوىل اليت تسمى حوض السمك موضوعاًَ ما؛ يف حني جيلس املتعلمون 
املالحظون يف الدائرة الثانية خارج حوض السمك يستمعون ويسجلون مالحظاهتم بصمت ، وبعد 
املتعلمون  يتجمع  أخرى  دقيقة   10-15 وبعد  أماكنهم،  الدائرتني  أعضاء  يتبادل  دقيقة   10-15

للتشارك فيما قاموا مبالحظته ويناقشوا املحتوى الذي ُقدم هلم يف التدريب.

- املنافسة احلرة بني املتعلمني
- التحدي
- الترفيه
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إسرتاتيجية مسرح العرائس








يقصد هبا استخدام الدمى والعرائس يف متثيليات هادفة توفر للتالميذ 
خربات تعليمية وهي شكل ممتع من أشكال التسلية والترويح يف التعليم .

1 – تعمل على جتسيد الشخصيات واألفكار بشكل ملموس ومسموع .
2 - يساعد على إدراك املتعلمني أن هلم دوراًَ يف تغيري واقعهم .

3 – يساعد املسرح على توصيل القيم واملبادئ اإلجيابية للمتعلمني.
4 – يعمل مسرح العرائس على إثارة التفكري والرغبة للبحث فيما يقدم من 

خربات متنوعة للمتعلمني. 

1 ) حيدد اهلدف من املسرحية والوسائل املطلوب توصيلها  
2) توزيع األدوار على املتعلمني وشرح شخصيات املسرحية .

3) حتديد مكان املسرحية وجتهيزه باإلمكانيات البسيطة املتاحة .
4 ) تدريب املتعلمون على تقمص دور الشخصية والتعبري عنها .

5 ) تدريب املتعلمون على الربط بني الصوت واحلركة ومراعاة النظام أثناء عرض املسرحية.
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إسرتاتيجية
البطاقات المروحية 







 هي إستراتيجية مناسبة ملتعلمي املرحلة االبتدائية و املتوسطة ، و تستخدم يف أي
 مادة تعتمد على تصميم بطاقات ووضعها بصورة مروحية

 تعتمد على تقييم مستوى فهم املتعلم للدرس, وذلك بوضع جمموعة من األسئلة يف
 بطاقات يتم عرضها بشكل املروحة، فتعزز بذلك ثقة املتعلم بنفسه عندما يقرأ

السؤال بصوت مرتفع ، وتساعده على استرجاع معلومات الدرس

 يصمم املعلم أو املتعلمون بأنفسهم بطاقات حتتوي أسئلة وإجاباهتا حول الدرس ،وتوضع يف منتصف الطاولة او حيملها
 املتعلم األول بشكل مروحة

 يتم تقسيم املتعلمون إىل جمموعات حبيث حتتوي املجموعة الواحدة أربعة متعلمني أو أكثر
. يسحب املتعلم الثاين بطاقة فيقرأ السؤال 

جييب املتعلم الثالث
 مث يسحب املتعلم الرابع ...وهكذا
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إسرتاتيجية
حل المشكالت








 خطة تدريسية تتيح للمتعلم الفرصة للتفكري العلمي
 حيث يتحدى التالميذ املشكالت فيخططون ملعاجلتها

 وحبثها وجيمعون البيانات وينظمون ويستخلصون منها
استنتاجاهتم اخلاصة

 - حتديد املشكلة.
 - مجع البيانات عن املشكلة.

-  اقتراح احللول.

- مناقشة احللول.
- االستنتاج.

- التوصل حلل املشكلة.

 تساهم يف حتويل طبيعة املشكلة من التعقيد إىل
 التبسيط، حىت يسهل تقبلها من قبل الطرف، أو
 األطراف الذين يعانون منها، فكلما مت تقسيم، أو

 تبسيط املشكلة ألقسام بسيطة، كلما صار الوصول إىل
 حلها سهًال، ويعتمد تطبيق هذه اإلستراتيجّية على

جمموعة من اخلطوات
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إس�اتيجية

أعواد ا�ثلجات  





 تستخدم هذه اإلستراتيجية للمرحليت االبتدائية واملتوسطة، وهي تشجع مجيع الطالب على
 االستماع الفعال واملشاركة الفعالة يف مناقشات الفصل, وطريقة أعواد املثلجات مناسبة بشكل
 خاص عندما تستخدم يف األسئلة املفتوحة, حيث يركز الطالب انتباههم ليشاركوا األفكار مع

زمالئهم اآلخرين حول الدروس

   اكتب اسم كل طالب يف عود مثلجات ( آيس كرمي ).
ضع األعواد يف علبة يف مقدمة الفصل.

 أخربهم بالطريقة وكيف تتم.
 وعند عقد مناقشة مع الطالب وتوجيه سؤال هلم اسحب بشكل عشوائي وهم يشاهدوك

.أحد االعواد واطلب من الطالب الذي يوجد امسه ان جييب
 يعود املعلم مرة اخرى للشرح او الدرس بعد ان يرجع العود إىل العلبة مرة اخرى والسبب

يف حىت يدرك الطالب انه من املمكن ان يوجه هلم مرة اخرى
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إسرتاتيجية االنفوجرافيك








هي عبارة عن رسومات ختطيطية تشري إىل العالقات بني املفاهيم ،وميكن استخدامها 
كأدوات منهجية وتعليمية، باإلضافة إىل استخدامها كأساليب للتقومي و مبثابة رسوم 

ختطيطية ( هرمية )  تعكس التنظيم املفاهيمي يف جمال معريف ما . 

 اختيار موضوع
 - ترتيب وتنظيم قائمة باملفاهيم األكثر عمومية ومشوًال واألكثر حتديداًَ.

-  تنظيم املفاهيم يف شكل يربز العالقة بينها.
  - ربط املفاهيم مع بعضها برسوم وخطوط توضح نوعية العالقة بينها.

-  استخدام األلوان والصور قدر اإلمكان.
- يتم التقييم والتشجيع.

إستراتيجية تدريس فاعلة 
متثيل املعرفة عن طريق أشكال ختطيطية تربط املفاهيم ببعضها بعضاًَ خبطوط أو 

أسهم يكتب عليها عندما تستخدم يف تقدمي معلومات جديدة  .
 اكتشاف العالقات بني املفاهيم .

تلخيص املعلومات وتقومي الدرس . 
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إسرتاتيجية
 التعلم  التعاوني








 هي إستراتيجية يعمل فيها املتعلمني على شكل جمموعات
 صغرية يف تفاعل إجيايب متبادل يشعر فيه كل فرد أنه مسئول

عن تعلمه وتعلم اآلخرين بغيه حتقيق أهداف مشتركة

1. زيادة معدالت التحصيل وحتسني قدرات التفكري عند املتعلمني.
2. منو عالقات إجيابية بينهم مما حيسن اجتاهات املتعلمني حنو 

عملية التعلم وزيادة ثقة املتعلمني بأنفسهم.
3. تنمية روح التعاون والعمل اجلماعي بني املتعلمني.

يقسم الصف إىل جمموعات حبيث ال يقل عدد املجموعة عن 
متعلمني وال يزيد عن ستة متعلمني، ويعني يف كل جمموعة 

قائداًَ هلا ، على أن يكون يف كل حصة قائد خمتلف . 
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إسرتاتيجية العصف الذهين







 هي طريقة حديثة لتطوير املحاضرة التقليدية، فهي تشجع التفكري اإلبداعي
وتطلق الطاقات الكامنة عند املتعلمني يف جو من احلرية و األمان

تسمح بظهور كل اآلراء واألفكار حيث يكون املتعلم يف قمة التفاعل يف املوقف التعليمي،
 يعتمد هذا األسلوب على إطالق حرية التفكري وإرجاء التقييم والتركيز على توليد أكرب قدر من

األفكار وجواز البناء على أفكار اآلخرين. مثل التمهيد للدرس داخل الفصل الدراسي

 حيث يقوم املحاضر بعرض املشكلة،
 ويقوم املتعلمون بعرض أفكارهم ومقترحاهتم املتعلقة حبل املشكلة

يقوم املعلم بتجميع هذه املقترحات ومناقشتها مع املتعلمني مث
 يقوم املعلم مبساعدة املتعلمني يف حتديد األنسب منها.

 يقوم املعلم بسرد السؤال ويترك املتعلمني يعصفون  أفكارهم للوصول إىل املعلومة أو اإلجابة.
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إسرتاتيجية الفصل المقلوب 







هي إستراتيجية تعتمد على التفاعل املباشر بني
 املتعلم واملعلم من جهة وبني املتعلمني

 فيما بينهم من جهة أخرى ,  

تعترب أسهل طريقة لتكنولوجيا التعليم دون املساس مببادئ التعليم التقليدي
– تضمن االستغالل اجليد لوقت احلصة.

– تتيح للمتعلمني إعادة الدرس أكثر من مرة بناءًا على فروقاهتم الفردية.
– يستغل املعلم الفصل أكثر للتوجيه و التحفيز و املساعدة.

– تبين عالقات أقوى بني املتعلم و املعلم.
– تشجع على االستخدام األفضل للتقنية احلديثة يف جمال التعليم. 

التعلم املقلوب يف إطار الفصول املقلوبة ( املعكوسة )، هو منوذج تربوي يرمي إىل استخدام التقنيات احلديثة  
وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غريها من 

الوسائط، ليطلع عليها الطالب يف منازهلم أو يف أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو 
أجهزهتم اللوحية قبل حضور الدرس. يف حني ُيخصص وقت املحاضرة للمناقشات واملشاريع والتدريبات. ويعترب 
الفيديو عنصراًَ أساسيًّا يف هذا النمط من التعليم ؛حيث يقوم املعلم بإعداد مقطع فيديو مدته ما بني 5 إىل 10 

دقائق و يشاركه مع املتعلمني يف أحد مواقع الـويب أو شبكات التواصل االجتماعي.
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إسرتاتيجية
معرض التجوال 








هي إستراتيجية تقوم على التحليل والتركيب 
والتقومي حبيث تشمل معظم أسئلة الدرس. 

-مشاركة مجيع املتعلمني.
-غرس روح املنافسة. 

-إثراء يف األفكار . 

-جيهز املعلم ( عدد من األسئلة ) حسب املجموعات التعاونية يف الفصل   .
-تكلف كل جمموعة بنشاط .

-يشارك املتعلمون يف كل جمموعة يف األفكار من خالل ( العصف الذهين الشفوي أو الكتايب ) 
-تدون األفكار يف ( ورقة كبرية ) تعلق على اجلدار جبوار املجموعة .

-ترشح املجموعة ( حماضر) هلا يقوم بشرح أعمال املجموعة بعد االنتهاء تتحرك املجموعات 
بالدوران أو التجوال باملعرض مع بقاءكل حماضر جبوار أعمال جمموعته  .

-يشرح املحاضر األفكار للزوار والزوار يناقشونه ويتبادلون األفكار .
-يتم التقييم والتشجيع .
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إس�اتيجية  ارسم  أفكارك








وهي إستراتيجية تعليمية ابتكرها كل من ( هارست) و ( شورت ) ، تأيت بعد قراءة املحتوى 
أو حمتوى علمي. من خالل التركيز على األفكار الواردة فيه حيث يربط الطالب األفكار 

الواردة يف الدرس من خالل الرسم.

املتعلمون البصريون ( ميتلكون ذكاء بصريًّا أو مكانيًّا) يفضلون هذه اإلستراتيجية كثرياًًَا لربط 
املعارف و العلوم و املفاهيم و األفكار ببعضها بعضاًَ . 

جيب أن يوضح املعلم أن اهلدف ليس القدرة الفنية على الرسم بل هو استيعاب املحتوى 
بشكل أكثر عمقاًَ و توليد األفكار بعد ذلك .

على املعلم أن يسال املتعلم حول تفسريه للصورة ،و ملاذا أنت رمسها، و ما اهلدف من هذا 
الرسم؟ و ماذا يعين ؟ ..

و ميكن أن يتشارك املتعلمون يف نقاش الرسومات ..
 من املمكن استخدام هذه اإلستراتيجية كمقدمة للدرس ( هتيئة ) من خالل استخدامها 

السترجاع املفاهيم املتعّلمة مسبقاًَ ( التعّلم القبلي ) كتهيئة للدرس و ربطها بالدرس اجلديد.
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وحدة التعلم

خطة منهج الصف الرابع

نموذج حتضري

بطاقة األنشطة

ثانًيا : الجانب الفني
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عدد الكفايات اخلاصةاملوضوعالوحدة
احلصص
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ما هي األجهزة 
الرقمية؟

1.3     تقدمي أمثلة على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عاملنا.
2.31     استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف املزنل للتعلم .

كيف تعمل أجهزتنا 
الرقمية

) برنامج نظام 
التشغيل (

3.1   إظهار الرغبة يف متييز وتصنيف أنواع األجهزة الرقمية املستخدمة من احلياة 
اليومية للمتعلم . 

2.2    استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات للتعلم ) الصوت والصورة ( من 
العروض التقدميية  واألحباث اخل .

3.3    استخدام األجهزة الرقمية بأمان .

 

2

هيا نطبق مًعا 

) مشروع 1 ( 

4.3     إعطاء أمثلة على أمهية استخدام األجهزة الرقمية يف االتصال اآلمن . 
4.1     إعطاء أمثلة على املعلومات من عامل البيئة الرقمية ذات الصلة باملواد الدراسية 

األخرى .
3.1     إظهار الرغبة يف متييز وتصنيف أنواع األجهزة الرقمية املستخدمة من احلياة 

اليومية للمتعلم.
2.1    متييز أنواع املعلومات التعليمية يف العامل الرقمي .

1

ية
ثان

 ال
دة

وح
ال

ية
قم

لر
ت ا

دوا
األ

لنكتب مًعا

لوحة املفاتيح 
4.2  تقدمي أمثلة على برامج التواصل مع أصدقاء من بلدان أخرى  .

3.21  استخدام األجهزة الرقمية يف كتابة الرسائل النصية .

لننجز أعمالنا 

فتح – حفظ 
2.3   استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف املزنل للتعلم . .

1.21   عرض فيديو حول استخدام أدوات املعلوماتية يف احلياة والتعلم الفعال  .

1.2   عرض فيديو حول استخدام أدوات املعلوماتية يف احلياة والتعلم الفعال .هيا نلعب مع الصور.
2.11   متييز أنواع املعلومات التعليمية يف العامل الرقمي . 

لنرسم مًعا 

األشكال التلقائية.  

4.1   إعطاء أمثلة على املعلومات من عامل البيئة الرقمية ذات الصلة باملواد الدراسية 
األخرى .

3.2  استخدام األجهزة الرقمية يف كتابة الرسائل النصية .
1

ملفايت منسقة 
1.1   تبادل األفكار باستخدام مناذج املعلومات من بلدان أخرى  .

2.2   استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات للتعلم ) الصوت والصورة ( من 
العروض التقدميية واألحباث اخل  .

1

أنا كاتب ماهر 

عالمات الترقيم. 
1.3   تقدمي أمثلة على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عاملنا  .

1  4.2 تقدمي أمثلة على برامج تواصل مع أصدقاء من بلدان أخرى .

هيا لنطبق مًعا 

) املشاريع (

4.3   إعطاء أمثلة على أمهية استخدام األجهزة الرقمية يف االتصال اآلمن .
3.2   استخدام األجهزة الرقمية يف كتابة الرسائل النصية .

3.3   استخدام األجهزة الرقمية بأمان .
4.1  إعطاء أمثلة على املعلومات يف عامل البيئة الرقمية ذات الصلة باملواد الدراسية 

األخرى   .

1

خطة منهج الصف الرابع االبتدائي 
الفصل الدراسي األول
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عدد الكفايات اخلاصةاملوضوعالوحدة
احلصص

ىل
ألو

ة ا
حد

الو
ي 

قم
لر

مل ا
لعا

 ا

مكونات أجهزتنا 
الرقمية

 2.1   متييز أنواع املعلومات التعليمية يف العامل الرقمي .
 3.1  إظهار  رغبة يف متييز و تصنيف أنواع األجهزة الرقمية  املستخدمة للحياة اليومية 

للمتعلم .
1

كيف ننظم أعمالنا؟ 
 )إنشاء جملدات (

 2.1   متييز أنواع املعلومات التعليمية يف العامل الرقمي .
 2.2   استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات للتعلم ) الصوت والصورة ( من العروض 

التقدميية  واألحباث اخل . 

 
2

البحث اآلمن  يف 
اإلنترنت .

 1.1  تبادل األفكار باستخدام مناذج املعلومات من بلدان أخرى  .
1 4.3    إعطاء أمثلة على أمهية استخدام األجهزة الرقمية يف االتصال اآلمن . 

 1.2  عرض فيديو حول استخدام أدوات املعلوماتية يف احلياة والتعلم الفعال  .صوري يف البومي
1 2.3  استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف املزنل للتعلم . .

مشاريع 
1.1  تبادل األفكار باستخدام مناذج املعلومات من بلدان أخري . 

   3.1   إظهار  رغبة يف متييز و تصنيف أنواع األجهزة الرقمية  املستخدمة للحياة اليومية 
للمتعلم

1

ية
ثان

 ال
دة

وح
ال

ية
قم

لر
ت ا

دوا
األ

 1.2  عرض فيديو حول استخدام أدوات املعلوماتية يف احلياة والتعلم الفعال .القوالب 
1  2.3   استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف املزنل للتعلم .

 لننجز أعمالنا 
)النسخ واللصق (

3.2   استخدام األجهزة الرقمية يف كتابة الرسائل النصية .
1 4.1  إعطاء أمثلة على املعلومات من عامل البيئة الرقمية ذات الصلة باملواد الدراسية األخرى. 

اجلداول 

 4.1   إعطاء أمثلة على املعلومات من عامل البيئة الرقمية ذات الصلة باملواد الدراسية 
األخرى.

 2.2  استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات للتعلم ) الصوت والصورة ( من العروض 
التقدميية واألحباث اخل  .

1

أرقم صفحايت 
وأضع عنواًنا 

مجياًل. 

3.3  استخدام األجهزة الرقمية بأمان 
3.21    استخدام األجهزة الرقمية يف كتابة الرسائل النصية .

 Smart Art.4.1 إعطاء أمثلة على املعلومات من عامل البيئة الرقمية ذات الصلة باملواد الدراسية األخرى
3.21   استخدام األجهزة الرقمية يف كتابة الرسائل النصية .

أنا أحب لغي 
العربية 

3.3  استخدام األجهزة الرقمية بأمان 
1.31   تقدمي أمثلة على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عاملنا   .

إعداد صفحة 
)الطباعة(

3.3   استخدام األجهزة الرقمية بأمان .
1  2.3   استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف املزنل للتعلم .

 4.2  تقدمي أمثلة على برامج تواصل مع أصدقاء من بلدان أخرى .املشاريع 
1 2.1   متييز أنواع املعلومات التعليمية يف العامل الرقمي 

خطة منهج الصف الرابع االبتدائي 
الفصل الدراسي الثاني
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الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

املعلومات 
والتكنولوجيا من 

حولنا.

1.12.3

أنواع من األجهزة الرقمية 
ومكوناهتا. 

أنواع من املعلومات الرقمية. 

أمثلة على األجهزة الرقمية 
)الروبوت(.

جيمع معلومات من دول 
ف و

يستكش
أخرى)مثل سلطنة عمان، اإلمارات 
العربية املتحدة، اململكة املتحدة، 
ني( حول التقاليد والثقافة، 

الص
صور، موسيقى(.

ص، 
)قص

ض لعبة، مهمة 
املعلم سوف يعر

أو لغز عن األجهزة الرقمية يف 
ض 

الفصل والبيت )كمبيوتر- عر
ف، 

ف، آيباد، ميكروي
بيانات، هات

خل واملتعلم سوف 
تلفاز، مكواة،،ا

ش.
ك ويناق

يعمل ويشار

ف مواقع 
يبحث  ويستكش

إلكترونية عن مناذج من الروبوت، 
ين 

ليناقشه يف املجموعة ، تب
مث يتبادهلا 

األفكار واملشاريع، ومن 
مع زمالئه على موقع املدرسة.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة ي 
دائ

ع االبت
ف الراب

ص
عليمية لل

دة ت
ح

م و
صمي

ل ت
مثا

ل
ي األو

س
درا

ل ال
ص

الف
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الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

املعلومات 
والتكنولوجيا من 

حولنا.

2.12.2

مقدمة مع معلومات 
صوتية وفيديو. البحث 

صور وأفالم.
عن 

خمتلفة 
ف أنواًعا 

يستكش
من املعلومات. املتعلم سوف 
خيتار أنسب 

جيلب أمثلة. 
صوت  

أنواع املعلومات )
وفيديو( هلم.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة

املعلومات 
والتكنولوجيا من 

حولنا.

3.1
مقدمة وأنظمة التشغيل. 
خمتلفة من أنظمة 

أنواع 
التشغيل. العمل مع 

جميات مثل برامج 
رب

ال
ص، 

حمرر النصو
س، 

الطق
ربامج

اإلنترنت. يعرف ال

ظ 
املتعلم سوف يالح
األجهزة الرقمية 

جلديدة يف الفصل 
ا

)كمبيوتر، ساعات، أجهزة 
ف 

ض بيانات، هوات
عرو

خل( ومييز 
نقالة. إيباد..ا

مث 
مساء نظم التشغيل، 

أ
يتعلم عن نظم التشغيل 

املختلفة، وظائفها، 
مهيتها واألوامر.

أ

الكتاب املدرسي.

السبورة البيضاء.

السبورة الذكية.

أوراق عمل.

ألعاب.

ض.
عرو

ض البيانات.
عر

جميات.
رب

ال

التطبيقات.

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية.

مناقشة.

ألعاب.

ممارسة.
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الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

املعلومات 
والتكنولوجيا من 

حولنا.

4.13.2

يب 
الكتابة بالعر

جنليزي. العمل 
واإل

ص 
مع ملفات النصو

خلطابات، 
)الرسائل، ا

التهنئات، املقال، التقرير( 
أدوات العمل مع ملفات 

ص 
ص. التحرير)ق

النصو
ص، 

حمرر الن
ولصق( 

حمرر الفقرة. أمثلة عن 
األدوات املختلفة.

تعلم لوحة املفاتيح، أنواع 
املفاتيح، كيفية استخدام 

حترير 
لوحة املفاتيح للكتابة. 

جنليزي. 
يب واإل

ص العر
الن

استخدام لوحة املفاتيح من 
خمتلفة. أدوات للعمل 

أدوات 
ممارسة إنشاء أنواع 

مع امللفات. 
خمتلفة من امللفات )رسائل، 

خطابات، هتنئات، مقال، 
تقرير(.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة

املعلومات 
والتكنولوجيا من 

حولنا.

1.22.14.1

أمثلة من مصادر التعلم. 
أنواع امللفات. العمل 

مع املجلدات )إنشاء- 
تسمية- إعادة تسمية- 

نسخ- ترتيب(. يبحث عن 
فيديو من اإلنترنت عن 
استخدام أدوات للحياة 

والتعلم الفعال.

ضية يف اإلنترنت 
رحلة افترا

مجع 
خل( و

ضيات، علوم، ا
)ريا

ص وفيديو باستخدام 
صور ون

ض 
أجهزة رقمية بسيطة وعر

أمثلة من مصادر التعلم.

ممارسة 
ف. 

مقدمة عن نوع املل
العمل مع املجلدات: إنشاء، 

تسمية، إعادة تسمية، نسخ، 
نقل، مسح، وترتيب(.

جملدات عن الكويت، دورة 
إنشاء 

خيية.
حلياة، واملناسبات التار

ا

ص 
إنشاء املجلدات مع نصو

صور من املواد املختلفة.
و

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة
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الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

استخدام 
األجهزة 
واألدوات 

الرقمية يف 
حلياة اليومية

ا

2.23.2

تصميم وتعديل مناذج 
ف 

املعلومات. إنشاء مل
ظ 

جديد، قالب، وحف
خمتلفة 

ف. إنشاء أنواع 
املل

من امللفات.

ربته يف استخدام 
خب

ك 
يشار

األجهزة الرقمية )الكمبيوتر- 
ف نقالة( 

آيباد، آيبود، هوات
صل مع 

لكتابة الرسائل والتوا
صدقاء من الدول األخرى. 

األ

ص، خطاب، 
ظ ن

كتابة وحف
صدقاء وأفراد 

رسائل لأل
العائلة. إنشاء ملفات جديدة 
صور، 

ف 
ص. إنشاء مل

مع نصو
صوت، وفيديو.

ف 
ف فيديو )هات

إنشاء مل
نقال أو كامريا( عن األنشطة 

املناسبات املدرسية.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة

استخدام 
األجهزة 
واألدوات 

الرقمية يف 
حلياة اليومية

ا

3.21.32.3

أدوات لالتصال. أنواع 
خمتلفة من األدوات. 

ربيد 
استخدام ال

ين، الوارد 
اإللكترو
والصادر.

ربته يف استخدام 
خب

ك 
يشار

األجهزة الرقمية )الكمبيوتر- 
ف نقالة( 

آيباد، آيبود، هوات
صل مع 

لكتابة الرسائل والتوا
صدقاء من الدول األخرى. 

األ

ص، خطاب، رسائل 
كتابة ن

صدقاء وأفراد العائلة. 
لأل

يكتب ويرسل رسائل وخطابات 
للمجموعة.

ض 
يتبادل األفكار ويعر

لآلخرين. التأكد من  إرساهلا 
لآلخرين.

الكتاب املدرسي.

السبورة البيضاء.

السبورة الذكية.

أوراق عمل.

ألعاب.

ض.
عرو

ض البيانات.
عر

جميات.
رب

ال

التطبيقات.

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية.

مناقشة.

ألعاب.

ممارسة.
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الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

استخدام 
األجهزة 
واألدوات 

الرقمية يف 
حلياة اليومية

ا

4.23.2

ربيد 
كيفية استخدام ال

ربيد 
ين. كتابة ال

اإللكترو
ين.

اإللكترو

ربيد 
التعامل مع ال

ين )إرسال، 
اإللكترو

حترير، إرفاق ملفات 
ين- 

ربيد اإللكترو
رب ال

ع
التعامل مع امللفات(

خمتلفة 
استخدام أدوات 

جلوجل، 
ين 

ربيد اإللكترو
)ال

هوت ميل، ياهو وأخرى( 
ممارسة الكتابة وإرسال 

و
ف 

خمتل
صدقاء يف 

الرسائل لأل
الدول )عمان، بريطانيا، 

ومصر(.

ص الرسائل يف 
تلقي وفح

حتميل 
ين و

ربيد اإللكترو
ال

ين 
ربيد اإللكترو

املرفقات من ال
ض 

وحفظها وطباعتها لعر
املعلومات يف الفصل.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة
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دليل المعلم                                                                                                                            الصف الرابع االبتدائي

الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

املعلومات 
والتكنولوجيا من 

حولنا

1.14.22.3

مقدمة عن الروبوت. 
تصميم منوذج للروبوت.

ـ البحث واالستكشاف يف اإلنترنت 
جياد مناذج عن الروبوت،

إل

ش النماذج يف املجموعات، 
ـ يناق

ىن األفكار ملشروع املجموعة. 
ويتب

ش األمثلة املفضلة الستخدام 
يناق

الروبوتات يف الدول األخرى 
ف على 

،واملشاركة يف مسابقة الص
اإلنترنت. 

ض أمثلة عن استخدام 
ـ يعر

األجهزة الرقمية املناسبة 
حممول، 

ف نقالة، كمبيوتر 
)هوات

خل( عمل 
ف،، ا

آيباد، ميكروي
ـ ملصق أو لغز عن استخدام 
األجهزة الرقمية املناسبة. 

الكتاب املدرسي
السبورة البيضاء
السبورة الذكية

أوراق عمل
ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال
التطبيقات

املالحظة
يت

التقييم الذا
أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة
ألعاب

ممارسة

املعلومات 
والتكنولوجيا من 

حولنا

4.14.3

اإلنترنت، أمثلة عن 
متصفحات اإلنترنت. 

التعامل مع امللفات.

حترير / 
مهة / 

املسا
حتميلها 

مشاركة الوثائق و
من اإلنترنت.

ضية يف حديقة 
يقوم برحلةافترا

ف العلمي، واملكتبة 
حليوان، واملتح

ا
ليجمع املعلومات للمواد األخرى. 
حتميل الصور 

العمل على تقرير.
وعمل التقرير.

مهية تطوير األجهزة 
مناقشة أ

الرقمية لسهولة تنفيذ األنشطة 
ف يستطيع 

ض كي
اليومية وعر

املعلم واملتعلم استخدام األدوات 
الرقمية لتسهيل التعلم يف 

الفصل.

الكتاب املدرسي
السبورة البيضاء
السبورة الذكية

أوراق عمل
ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال
التطبيقات

املالحظة
يت

التقييم الذا
أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة
ألعاب

ممارسة ي 
دائ

ع االبت
ف الراب

ص
عليمية لل

دة ت
ح

م و
صمي

ل ت
مثا

ي
ي الثان

س
درا

ل ال
ص

الف
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الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

استخدام 
األجهزة 
واألدوات 

الرقمية يف 
حلياة اليومية

ا

1.24.3

ص 
املشاركة مبلفات النصو

والصور. املشاركة 
ص 

باملعلومات. إرفاق ن
ف مرفق.

صور. مل
و

املشاركة باملعلومات. املشاركة 
باألفكار، املشاركة بأنواع 

ص 
خمتلفة من امللفات. إرفاق ن

ص 
ف مرفق. نشر ن

صور. مل
و

صور كمرفقات.
و

استخدم األدوات بشكل 
آمن للمشاركة بالرسائل، 

خلطابات، الصور.
ا

ص، الصور 
البحث عن الن

ي توفر أمثلة 
واألفالم ال

جيدة الستخدام التقنيات 
زنل ويف املدرسة، 

داخل امل
ك يف الفصل مع 

مث يشار
اآلخرين.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة

استخدام 
األجهزة 
واألدوات 

الرقمية يف 
حلياة اليومية

ا

2.2
ض 

إنشاء وشرح العرو
للتعلم

ممارسة إنشاء 
ض. 

أنواع العرو
ض 

ص، الصور وعرو
وشرح الن

األفالم. تسجيل باستخدام 
األدوات الرقمية البسيطة 

ف النقالة أو الكامريا( 
)اهلوات

أنشطة مدرسية أو مناسبات 
ضها يف الفصل.

وعر

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة
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الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

استخدام 
األجهزة 
واألدوات 

الرقمية يف 
حلياة اليومية

ا

4.24.3

جلماعية.
االتصاالت ا

استخدام أدوات اإلنترنت 
صل. الكتابة وتبادل 

للتوا
الرسائل مع اآلخرين. 

إرسال املرفقات. 

ني املواقع اآلمنة 
التمييز ب

وغري اآلمنة.

جلماعي. 
قواعد االتصال ا

ربيد 
اإلنترنت. استخدام ال

جلوجل وهوت ميل 
ين 

اإللكترو
صل.

واألدوات األخرى للتوا

ممارسة كتابة وإرسال 
الرسائل مع املرفقات. مناقشة 

مهية األدوات الرقمية 
أ

صل السهل.
للتوا

البحث يف االنترنت عن الصور 
ض مناقشة 

واألفالم لعر
املجموعة لتعلم أفضل.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة

تصميم أجهزة 
وأدوات رقمية 

حلياة أفضل

3.24.3

مقدمة عن أدوات إرسال 
الرسائل للمجموعة.

أمثلة عن األدوات.

حلسابات 
التعامل مع ا

صة.
خلا

ا

مشاهدة فيديو ألمثلة من 
صل 

األجهزة الرقمية للتوا
ين 

ربيد اإللكترو
من خالل ال

ض أمثلة 
مع املجموعات. عر

ف 
مهية كي

لألدوات. مناقشة أ
يرسل املعلم واملتعلم الرسائل 

للمجموعة لتسهيل التعلم 
يف الفصل. قواعد استخدام 

ين 
ربيد اإللكترو

حساب ال
ص.

خلا
ا

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة
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الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

تصميم أجهزة 
وأدوات رقمية 

حلياة أفضل

3.32.3

تصميم أمثلة من مصادر 
التعلم.

أنواع املوارد الرقمية 
جميات الصور 

للتعلم )بر
والفيديو والتسجيالت 

ص، 
الصوتية، والن

ط 
ش، والوسائ

الفال
املتعددة(

صور ملصادر التعلم 
ض 

عر
ش 

ص، ملصق، فال
الرقمي )ن

ط متعددة، 
فيديو، وسائ

ض(.
موسيقى، عرو

عمل ملصق أو لغز عن 
استخدام مصادر رقمية للتعلم.

ض أنواع 
ممارسة إنشاء بع

مصادر التعلم الرقمي.

ض أمثلة لصور عن 
عر

االستخدام اآلمن لألجهزة 
الرقمية.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة

استخدام 
األجهزة 
واألدوات 

الرقمية يف 
حلياة اليومية

ا

3.22.3

ص 
ص. ق

حمررات الن
صفحة، 

ولصق، إدراج رقم 
ط 

ختطي
ش و

اهلوام
الصفحة.

إدراج جدول، تنسيق 
جلداول، إدراج الرسوم 

ا
الذكية، تنسيق الرسوم 
الذكية. إدراج الصور، 

التدقيق اإلمالئي. 

ف النماذج 
صور ملختل

ض 
عر

حمررات 
ص. أمثلة عن 

والنصو
ف: 

ضيح الوظائ
ص. تو

النصو
ص ولصق، إدراج أرقام 

ق
الصفحات.

ط الصفحة، 
ختطي

ش و
اهلوام

جلداول، 
إدراج جدول، تنسيق ا
إدراج الرسوم الذكية 

وتنسيقها، إدراج الصور، 
حترير 

التدقيق اإلمالئي 
ص، خطابات ورسائل. 

الن
ممارسة الطريقة اآلمنة 

ص ملشروع 
حترير النصو

يف 
املدرسة.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة
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الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

تصميم أجهزة 
وأدوات رقمية 

حلياة أفضل

4.23.3

إنشاء مشاريع أفالم.

املشاركة باملشاريع مع 
زنيل 

حتميل وت
اآلخرين. 

املشاريع.

مميزات األدوات 
استخدام 

الرقمية إلنشاء فيديو 
املشروع.

أدوات وتطبيقات بسيطة 
إلنشاء فيديو املشروع. 
املشاركة بالفيديو مع 

ض أدوات 
اآلخرين. عر

للمشاركة بأفالم املشاريع. 
زنيل 

حتميل وت
ممارسة 

ض الطرق اآلمنة 
املشاريع. عر

للمشاركة بفيديو املشاريع.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة

تصميم أجهزة 
وأدوات رقمية 

حلياة أفضل

2.3
ما هي النماذج ؟ تصميم  
منوذج لألجهزة الرقمية

مشاهدة فيديو ألمثلة عن 
مناذج األجهزة الرقمية 

حلياة اليومية يف 
لتسهيل ا

البيت )املكنسة الكهربائية، 
جلو، التلفاز، غسالة 

منقي ا
خل(.

ين..ا
األوا

ض الصور الفردية 
اختيار وعر

عن استخدام مناذج من 
األجهزة الرقمية مع العائلة 

جلرائد، الكتب، االنترنت.
من ا

ض لآلخرين مثاال عن 
يعر

منوذج رقمي لألجهزة الرقمية 
حلياة أفضل.

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة
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الوحدة التعليمية
صة/ 

الكفاية الخا
معيار المنهج

محتوى التعلم
األنشطة التعليمية

صادر التعليم والتعلم
م

أدوات التقييم

تصميم أجهزة 
وأدوات رقمية 

حلياة أفضل

3.34.3

االستخدام اآلمن 
لإلنترنت واليوتيوب.

مقدمة يف حقوق امللكية.

ض قواعد العمل اآلمن 
يعر

على اإلنترنت واليوتيوب. 
ممارسة الطرق اآلمنة للعمل 

مع الرسائل، امللفات واملعلومات.

خلطوات 
ضح ا

إنشاء ملصق يو
اآلمنة وقواعد العمل مع 

البيانات والرسائل.

ض أمثلة للصور عن 
يعر

استخدام األجهزة الرقمية 
ممارسة. 

بأمان و

حلقوق امللكية.
مقدمة 

الكتاب املدرسي

السبورة البيضاء

السبورة الذكية

أوراق عمل

ألعاب

ض
عرو

ض البيانات
عر

جميات
رب

ال

التطبيقات

املالحظة

يت
التقييم الذا

أوراق عمل

اختبارات إلكترونية 
صغرية

مناقشة

ألعاب

ممارسة
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اليوم
التاريخ

الفصل
حلصة

ا
اسم الوحدة

الكفايات العامة
صة

خلا
الكفايات ا

مل الرقمي
وحدة العا

حلياة والتعلم 
ني ا

جلة املعلومات لتحس
معا

من خالل الوسائل الرقمية.
مي أمثلة على استخدام 

1.3 تقد
تكنولوجيا املعلومات يف عاملنا

س
عنوان الدر

صل وحل 
استخدام األجهزة الرقمية للتوا

حلياة اليومية.
املشاكل يف ا

2.3 استكشاف أثر استخدام األجهزة 
زنل 

حلياة يف امل
الرقمية لتسهيل ا

للتعلم

ما هي األجهزة الرقمية
تصميم مناذج رقمية، أنظمة ومنتجات 

حلياة أفضل.

استراتيجيات التعلم

ش – دون(
ين )فكر – ناق

التعلم التعاو
ين

ف الذه
العص

التعلم بالصور
املناقشة

مصادر التعلم 

الكتاب املدرسي
امللصقات والبطاقات

أوراق العمل

التكامل 
حلياتية

ف ا
املواق

حلياتية
ا

حلياة والبيئة املدرسية
إسهامات األجهزة الرقمية لتسهيل ا

س األول
ضير الدر

ح
نموذج ت
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أنشطة التعلم 

نتاجات 
التعلم

دور املعلم    
دور املتعلم 

مي
التقو

التمايز

التعرف على 
األجهزة 
الرقمية 
ض 

وعر
أمثلة هلا 

ك أثر 
ويدر

استخدامها 
لتسهيل 
حياتنا

 	
رب العلوم – اإلذاعة املدرسية – 

خمت
جبولة داخل مرافق املدرسة )اإلدارة – 

القيام 
ضة ...(.

	 غرفة املمر
ني على معرفة األجهزة الرقمية املتواجدة يف مرافق املدرسة من حيث:

حتفيز املتعلم

جلولة؟
ي شاهدهتا خالل ا

ما األجهزة الرقمية ال

	 ما الفائدة من استخدامها؟
ين(

ف الذه
)باستخدام إستراتيجية العص

جلهاز الرقمي وأثر 
مت مشاهدته من أجهزة رقمية، وما هو ا

ني عما 
مناقشة املتعلم

حلياة؟
استخدامه لتسهيل ا

 	
ف أماكن 

يكتش
استخدام األجهزة 

	 الرقمية.
يبدي الرغبة 

يف معرفة األجهزة 
	 الرقمية.

يتعرف على 
األجهزة الرقمية.

املالحظة 
واملناقشة

ط حركي
من

/ بصري /

مسعي

صفحة الكتاب رقم 26
ط رقم )2( 

ض نشا
عر

ط رقم 
)2(حل النشا

معتمد على 
األداء

ني 
يفرق ب

األجهزة 
الرقمية 

واألجهزة 
غري الرقمية

 	
ين(

)باستخدام إستراتيجية التعلم التعاو

و )إستراتيجية التعلم بالصور(

ش – دون 
جماميع رباعية باستخدام إستراتيجية فكر – ناق

يل 
ني إ

توزيع املتعلم

جلهاز الذي أمامك )رقمي أو غري رقمي (وظيفته.
ك يف نوع ا

ني لوحد
فكر ملدة دقيقت

جلهاز رقمي أو غري رقمي.
ش مع زمالئك يف املجموعة ما نوع ا

ناق

جلهاز )رقمي أو غري رقمي(. 
ط نوعية ا

	 مث دون يف ورقة النشا
)باستخدام إستراتيجية املناقشة(

ض التقدميية.
ني األجهزة الرقمية وغري الرقمية باستخدام شرائح العر

مناقشة الفرق ب

 	
ف املجاميع 

يصن
البطاقات من حيث 

جلهاز رقمي 
نوع ا

	  أو غري رقمي.
مييز املتعلمون 

ني 
الفرق ب

األجهزة الرقمية 
وغري الرقمية.

تعليم 
باألقران 
واملناقشة 
واملالحظة

ط حركي
من

مسعي
 /

/ بصري

ني األجهزة 
ني لتميز الفرق ب

صفحة 27 و توجيه املتعلم
ض ورقة عمل )1( من 

عر
ضع دائرة حول األجهزة الرقمية.

الرقمية و غري الرقمية بو
حل ورقة عمل 

الكتاب
معتمد على 

األداء
صفحة30 

رب عن رأيه )تقييم نفسه( من خالل الكتاب املدرسي 
اطلب من املتعلم أن يع

يقيم املتعلم نفسه
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مي 

أداة التقو
صد 

قوائم الشطب والر
سلم التقدير 

سلم التقدير اللفظي
ف سري العمل 

ص
و

السجل القصصي 
مي

تصميم أداة التقو

م
ف مستوى األداء

صي
تو

املعيار

ممتاز 
 ََ جيد جدا

جيد 
مفبول 

4
3

2
1

1

ض أمثلة على استخدامات 
عر

األجهزة الرقمية لتبادل 
املعلومات مع اآلخرين

ض أمثلة متنوعة 
عر

على استخدامات 
األجهزة الرقمية 

لتبادل املعلومات مع 
اآلخرين.

ض األمثلة مع 
ض بع

عر
مساعدة على استخدامات 
األجهزة الرقمية لتبادل 

املعلومات مع اآلخرين .

ض مثال واحد 
عر

على استخدامات 
األجهزة الرقمية 

لتبادل املعلومات مع 
اآلخرين.

ض أمثلة على 
مل يعر

استخدامات األجهزة 
الرقمية لتبادل املعلومات مع 

اآلخرين.

2

ض أمثلة على استخدام 
عر

األسرة ألجهزة الرقمية مبا 
زنل ويسهل 

يالئم احتياجات امل
التعلم

ض أمثلة متنوعة 
عر

على استخدام األسرة 
لألجهزة الرقمية مبا 

زنل 
يالئم احتياجات امل

ويسهل التعلم.

ض األمثلة مع 
ض بع

عر
مساعدة على استخدام 

األسرة لألجهزة الرقمية 
زنل 

مبا يالئم احتياجات امل
ويسهل التعلم.

ض مثال واحد 
عر

على استخدام األسرة 
لألجهزة الرقمية 

مبا يالئم احتياجات 
زنل ويسهل التعلم.

امل

ض أمثلة على 
مل يعر

استخدام األسرة لألجهزة 
الرقمية مبا يالئم 

زنل ويسهل 
احتياجات امل

التعلم.

يت
التأمل الذا

الفصل 
مي

حتليل التقو
ضا عن

أشعر بالر
ين

حتديات واجهت
ني ألداء 

مقترحات التحس
املعلم
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اليوم
التاريخ

الفصل
حلصة

ا
اسم الوحدة

الكفايات العامة
صة

خلا
الكفايات ا

وحدة األدوات الرقمية
حلياة و التعلم

ني ا
جلة املعلومات لتحس

 معا
من خالل الوسائل الرقمية.

صل مع
مي أمثلة على برامج التوا

 4.2 تقد
صدقاء من بلدان أخرى

 أ

س
عنوان الدر

صل وحل
 استخدام األجهزة الرقمية للتوا

حلياة اليومية
 املشاكل يف ا

 3.2 استخدام األجهزة الرقمية يف كتابة
الرسائل النصية

لنكتب مًعا

لوحة املفاتيح
 تصميم مناذج رقمية ،أنظمة و منتجات

حلياة أفضل
 

إستراتيجيات التعلم

املناقشة
ين

التعلم التعاو

س املرقمة
الرؤو

حل املشكالت
تعليم باألقران

مصادر التعلم

الكتاب املدرسي
فيديو تعليمي

أوراق العمل
جهاز آيباد.

لعبة تركيب

التكامل 
حلياتية

ف ا
املواق

جنليزية
اللغة العربية واإل

كتابة االسم واملادة على طوابع الكتب املدرسية  

ح(
س )لوحة المفاتي

ضير الدر
ح

نموذج ت
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أنشطة التعلم 

نتاجات التعلم
دور املعلم    

دور املتعلم 
مي

التقو
التمايز

مي أمثلة على 
تقد

جلة 
جميات معا

بر
ص و استخدام 

النصو
ص 

جل النصو
برنامج معا

w ،إلنشاء مستند 
ord 

جديد و الكتابة 
باستخدام لوحة 
املفاتيح لطباعة 

الرسائل.

 	
)باستخدام إستراتيجية حل املشكالت(

ني ملشكلة الرغبة لعمل 
ض فيديو للمتعلم

عر

ض بعدها 
طوابع الكتب الدراسية حيث أعر

جمموعة من مناذج لطوابع معدة ليستنتج 
ص 

ني كيفية اعدادها وكتابة النصو
املتعلم

عليها .

 	
يستنتج كيفية إعدادها والكتابة 

ف 
حلاسوب / اهلوات

عليها من خالل )ا
النقالة / اآليباد ولوحة املفاتيح.

املالحظة واملناقشة
ط حركي

من

/ بصري

 	
)باستخدام إستراتيجية املناقشة(

ضيح ماهية لوحة 
ني تو

اطلب من املتعلم
مما تتكون.

	 املفاتيح و
صفحة ) ( أطلب 

من خالل الكتاب املدرسي 
مسائهم 

ط بتلوين أ
ني تنفيذ النشا

من املتعلم
جنليزية.

باللغة العربية واإل

 	
ف املتعلمون مكونات لوحة 

يستكش
املفاتيح من أحرف عربية واحرف 

جنليزية ورموز وأرقام واستخدامها 
إ

	 للكتابة.
مسها 

تلون األحرف املكونة ال
محر وتلون 

باللغة العربية باللون األ
مسها باللغة 

األحرف املكونة ال
جنليزية باللون األخضر.

اإل

املالحظة واملناقشة
ط حركي

من

/ بصري

 	
ض فيديو ألهم املفاتيح املوجودة 

عر
	 للوحة املفاتيح ووظائفها.

)باستخدام إستراتيجية البحث عن 
ف اآلخر( توزيع بطاقات 

النص

ركب كل مفتاح من لوحة املفاتيح مع وظيفته 
 shift+alt  - back space delete – (

ني 
ك املجال للمتعلم

مث تر
  enter – space (

الكتشاف وظيفة كل مفتاح من خالل التطبيق 
حلاسوب

	 العملي على جهاز ا
ض شرائح تقدميية ألهم املفاتيح 

عر
يف لوحة املفاتيح ووظيفتها عند كتابة 

ص.
النصو

 	
ف وظيفة املفاتيح من خالل 

يكتش
	 مشاهدة الفيديو.

جلهاز 
جيرب تلك املفاتيح على ا

	 ويستنتج وظيفة كل منها.
ني املفاتيح ووظيفتها من 

ط ب
يرب

	 خالل البطاقات.
مييز املفاتيح املهمة ووظيفتها عند 

الكتابة.

املالحظة واملناقشة
ط حركي

من

/ بصري
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استخدام األجهزة 
الرقمية يف إنشاء 

مث 
مستند والكتابة فيه 

حفظه.

 	
)باستخدام إستراتيجية املناقشة(

ني عن التطبيقات املناسبة 
مناقشة املتعلم

حلياة اليومية.
لكتابة الرسائل والتقارير يف ا

ربنامج املناسب 
ني على معرفة ال

حتفيز املتعلم
ص وهو 

حلاسوب لكتابة النصو
على جهاز ا

ص.
جل النصو

برنامج معا

جل 
ني كيفية فتح برنامج معا

ض فيديو يب
عر

ص وإنشاء مستند جديد.
	 النصو

س املرقمة(
)باستخدام إستراتيجية الرؤو

جمموعة 
اختيار متعلم رقم ... من كل 

جل 
جلهاز وفتح برنامج معا

ىل ا
لالنتقال إ

ص وإنشاء مستند جديد.
النصو

جمموعة 
اختيار متعلم رقم ... من كل 
مسه باللغة العربية. 

لكتابة ا

جمموعة 
اختيار متعلم رقم ... من كل 

جنليزية.
مسه باللغة اإل

لكتابة ا

ف باسم 
ظ املل

ني كيفية حف
ض فيديو يب

عر
	 عند االنتهاء.

س املرقمة(
)باستخدام إستراتيجية الرؤو

جمموعة 
اختيار متعلم رقم ... من كل 

ف .
ظ املل

جلهاز وحف
ىل ا

لالنتقال إ

 	
يبدي الرغبة يف معرفة 

ي ميكن الكتابة هبا.
	 التطبيقات ال

ربنامج وطريقة 
يتعرف على ال

	 إنشاء مستند جديد.
ربنامج 

ف خطوات فتح ال
يكتش

	 وإنشاء مستند جديد.
جلهاز .

	 يطبق املطلوب على ا
يبدي الرغبة يف معرفة كيفية 

ف.
ظ املل

	 حف
جلهاز

تطبيق املطلوب على ا
تعليم باألقران 

واملناقشة واملالحظة

ط حركي
من

مسعي
 /

/ بصري

صفحة 
ض ورقة عمل )1( من 

عر
حل ورقة عمل الكتاب

يعتمد على األداء
ط بصري

من

رب عن رأيه )تقييم 
اطلب من املتعلم أن يع

صفحة 63
نفسه( من خالل الكتاب املدرسي 

يقيم املتعلم نفسه 
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مي 

أداة التقو
صد 

قوائم الشطب والر
سلم التقدير 

سلم التقدير اللفظي
ف سري العمل 

ص
و

السجل القصصي 
مي

تصميم أداة التقو

م
ف مستوى األداء

صي
تو

املعيار

ممتاز 
 ََ جيد جدا

جيد 
مقبول 

4
3

2
1

1
صدقاء 

صل مع األسرة واأل
التوا

ص 
جل النصو

باستخدام معا

صل مع 
التوا

صدقاء 
األسرة واأل

باستخدام برنامج 
ص

جل النصو
معا

صل مع األسرة 
التوا

صدقاء باستخدام 
واأل

جل 
ض أدوات برنامج معا

بع
ص.

النصو

صل مع األسرة 
التوا

صدقاء باستخدام 
واأل

جل 
جميات معا

إحدى بر
ص.

النصو

صل 
ال  يستطيع التوا

صدقاء 
مع األسرة واأل

جل 
باستخدام برنامج معا

ص.
النصو

2
استخدام لوحة املفاتيح لكتابة 

وتبادل الرسائل

مجيع 
يستخدم 

مكونات لوحة 
املفاتيح لكتابة 

وتبادل الرسائل 

ض مكونات 
يستخدم بع

لوحة املفاتيح لكتابة 
وتبادل الرسائل.

يستخدم مكون واحد من 
لوحة املفاتيح لكتابة 

وتبادل الرسائل .

ال يستخدم مكونات لوحة 
املفاتيح لكتابة وتبادل 

الرسائل.

يت
التأمل الذا

الفصل 
مي

حتليل التقو
ضا عن

أشعر بالر
ين

حتديات واجهت
ني أداء 

مقترحات التحس
املعلم
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اليوم
التاريخ

الفصل
حلصة

ا
اسم الوحدة

الكفايات العامة
صة

خلا
الكفايات ا

مل الرقمي
وحدة العا

حلياة 
ني ا

جلة املعلومات لتحس
معا

والتعلم من خالل الوسائل 
الرقمية.

2.1 متيز أنواع املعلومات التعليمية يف 
مل الرقمي

العا

س
عنوان الدر

استخدام األجهزة الرقمية 
حلياة 

صل وحل املشاكل يف ا
للتوا

اليومية.

2.2 استخدام األجهزة الرقمية يف 
تسجيل املعلومات للتعلم )الصوت 

ض التقدميية 
والصورة( من العرو

حباث.
واأل

ف ننظم أعمالنا؟
كي

إنشاء املجلدات، تنظيم امللفات يف 
جملد.

تصميم مناذج رقمية، أنظمة 
حلياة أفضل.

ومنتجات 

إستراتيجيات التعلم

ين 
التعلم التعاو

ين
ف الذه

العص
التعلم بالصور

املناقشة
يت

التعلم الذا

مصادر التعلم 

الكتاب املدرسي 

) أوراق العمل(
امللصقات والبطاقات

شرائح بوربوينت 
فيديو

جملد وتسميته(
 )خطوات إنشاء 

التكامل 
حلياتية

ف ا
املواق

مع مادة االجتماعيات

ضيات
مع مادة الريا

جيادها
زنل لسهولة إ

ي يف امل
ترتيب وتنظيم أدوات غرف

م أعمالنا(
ظ

ف نن
س )كي

ضير الدر
ح

نموذج ت
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أنشطة التعلم 
نتاجات التعلم

دور املعلم    
دور املتعلم 

مي
التقو

التمايز

التعرف على 
مهيته 

املجلد وأ
يف ترتيب امللفات 
واستخدام جهاز 

حلاسوب يف 
ا

جملدات 
إنشاء 

لتنظيم امللفات 
وتصنيفها 

حسب األنشطة 
واملناسبات 

اليومية.

 	
جمموعة من األدوات غري املرتبة و توزيعها 

توزيع 
ني .

جمموعت
	 على 

مث سؤال أيهما 
ني لترتيبها يف أدراج 

حتفيز املتعلم
	 أفضل قبل الترتيب أم بعده وملاذا؟

حية ملفهوم املجلد.
ض شر

عر

حلاسوب
ني املثال با

ط ب
	       رب

ين( 
ف الذه

	 )من خالل إستراتيجية العص
ني فيما يشاهدونه على سطح املكتب 

مناقشة املتعلم
عن عدد كبري من امللفات غري املنظمة و ما ميكن عمله 

لتنظيم هذه امللفات وملاذا ؟

 	
	 يبدي الرغبة يف ترتيب األدوات

	 يرتب األدوات كل يف مكانه.
مهية الترتيب يف حياتنا 

	 يستنتج أ
	 يتعرف على مفهوم املجلد 

مهية تنظيم امللفات.
يستنتج أ

املالحظة 
واملناقشة

ط حركي
من

/ بصري 

 	
جملد جديد وتسميته.

خلطوات إنشاء 
ض فيديو 

	 عر
مت مشاهدته على جهاز 

ني على تطبيق ما 
حث املتعلم

حلاسوب.
	 ا

ين( 
	 )من خالل إستراتيجية التعلم التعاو

مث 
جملد غري مرتبة ،

خلطوات إنشاء 
توزيع بطاقات 

	 يقوم املتعلمون بترتيبها.
ني.

خلطوات مع املتعلم
مناقشة ا

 	
	 يشاهد خطوات إنشاء املجلد.

خلطوات إنشاء 
مت مشاهدته 

يطبق املتعلم ما 
حلاسوب.

	 جملد على جهاز ا
جملد 

يقوم املتعلمون بترتيب خطوات إنشاء 
ي أمام كل 

باستخدام بطاقات االيضاح ال
	 جمموعة.

جملد .
مييز خطوات إنشاء 

معتمد على 
األداء

ط حركي
من

/ بصري
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ني 
مييز ب

أنواع امللفات       
صوتية، 

(
صور، 

ص، 
نصو

فيديو( و 
تنظيمها يف 

املجلدات

 	
	 )من خالل إستراتيجية التعلم بالصور(

ص، 
جمموعة من امللفات املختلفة )ن

ني 
ض على املتعلم

عر
صورة، فيديو( على سطح املكتب .

	 صوت، 
ض األسئلة التالية:

ض بع
مث يعر

 	
ط ، 

جملدات فق
حيتوي سطح املكتب على لأليقونات 

هل 
	 نعم أو ال؟

ماهي األشكال املختلفة أليقونات املوجودة على سطح 
	 املكتب؟

حمتوى هذه امللفات ملعرفة 
ني على تشغيل 

	 نوعها.حث املتعلم
ف هذه امللفات؟

هل نستطيع تصني

 	
حلاسوب 

يشغل امللفات باستخدام جهاز ا
ط املزدوج.

	 بالضغ
ف أنواعها.

	 يستكش
صوت ، 

ص ، 
ف امللفات من حيث النوع ) ن

يصن
صورة ، فيديو (.

املالحظة 
واملناقشة

ط حركي
من

يب
كتا

 	
صفحة42.

ض ورقة عمل ) 2 ( الكتاب املدرسي 
	 عر

صيل امللفات حسب نوعها 
ني لتو

وتوجيه املتعلم
للمجلدات التابعة هلا.

 	
حل ورقة عمل الكتاب

معتمد على 
األداء

 	
يت( 

)باستخدام إستراتيجية التعليم الذا

ف ميكن تنظيم امللفات داخل املجلدات من 
ف كي

استكش
حلاسوب.

خالل التطبيق على جهاز ا

ف.
حية ملفهوم املل

ض شر
عر

 	
ىل املجلد .

ف إ
	 يذكر كيفية نقل املل

ظ كيفية تنظيم امللفات يف املجلد 
يالح

	 باستخدام عملية السحب واإلفالت. 
ف 

	 يتعرف على مفهوم املل
ف.

ني مفهوم املجلد واملل
ف الفرق ب

يستكش

معتمد على 
األداء

 	
صفحة 24

ض ورقة عمل  1  الكتاب املدرسي 
	 عر

صفحة 34
حل ورقة عمل  3 الكتاب املدرسي 

 	
جملد باسم ) دولة الكويت( 

ينشئ 
 

مث ترتب ملفات الصور داخل 
 على سطح املكتب ،

	 املجلد .
 يتبع األرقام الكتشاف الرمز و يكتب اسم هذا 

الرمز .
معتمد على 

األداء

ورقة وقلم
 	

رب عن رأيه ) تقيم نفسه(
	 أطلب من املتعلم أن يع

صفحة 44
من خالل الكتاب 

 	
يقيم املتعلم نفسه .
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مي

أداة التقو
صد 

قوائم الشطب والر
سلم التقدير

سلم التقدير اللفظي
ف سري العمل 

ص
و

السجل القصصي 
مي

تصميم أداة التقو

م
ف مستوى األداء

صي
تو

املعيار

مقبول
جيد 

ًَ جيد جدا
ممتاز 

1
2

3
4

1
استكشاف أنواع امللفات 

ص، فيديو ( 
صوتية، نصو

(
جملدات.

وتصنيفها يف 

مل يتمكن من 
استكشاف أنواع 

صوتية، 
امللفات )

ص، فيديو( 
نصو

وتصنيفها يف 
جملدات.

متكن من استكشاف نوع من أنواع 
ص، فيديو( 

صوتية، نصو
امللفات )

ض 
جملدات مع بع

وتصنيفها يف 
املساعدة و الدعم من اآلخرين.

متكن من استكشاف 
ض أنواع امللفات  

بع
ص، 

صوتية، نصو
(

فيديو( وتصنيفها يف 
جملدات.

مي أمثلة 
متكن من تقد

متعددة ألنواع امللفات  
ص، فيديو( 

صوتية، نصو
جملدات         

وتصنيفها يف 
و ساعد زمالءه على 

استكشاف أمثله أخرى.

2
حلاسوب 

استخدام جهاز ا
جملدات لتسجيل 

يف إنشاء 
األنشطة واملناسبات اليومية.

مل يتمكن من 
استخدام جهاز 

حلاسوب يف إنشاء 
ا

جملدات لتسجيل 
األنشطة واملناسبات 

اليومية.

حلاسوب 
متكن من استخدام جهاز ا

جملدات لتسجيل األنشطة 
يف إنشاء 

واملناسبات اليومية مبساعدة 
اآلخرين.

متكن من استخدام 
حلاسوب 

جهاز ا
جملدات 

يف إنشاء 
لتسجيل األنشطة 

واملناسبات اليومية.

متكن من استخدام جهاز 
جملدات 

حلاسوب يف إنشاء 
ا

لتسجيل األنشطة واملناسبات 
اليومية ،وساعد زمالءه على 

ذلك.

يت
التأمل الذا

الفصل 
مي

حتليل التقو
ضا عن

أشعر بالر
ين

حتديات واجهت
ني ألداء 

مقترحات التحس
املعلم



110

دليل المعلم                                                                                                                            الصف الرابع االبتدائي

اليوم
التاريخ

الفصل
حلصة

ا
اسم الوحدة

الكفايات العامة
صة

خلا
الكفايات ا

وحدة األدوات الرقمية
حلياة والتعلم من 

ني ا
جلة املعلومات لتحس

معا
خالل الوسائل الرقمية.

3.3 استخدام األجهزة الرقمية بأمان

س
عنوان الدر

صل وحل 
استخدام األجهزة الرقمية للتوا

حلياة اليومية.
املشاكل يف ا

مي أمثلة على استخدام 
1.3 تقد

تكنولوجيا املعلومات يف عاملنا 
ي العربية 

أنا أحب لغ

التدقيق اإلمالئي
حلياة 

تصميم مناذج رقمية، أنظمة ومنتجات 
أفضل.

إستراتيجيات التعلم

ين 
التعلم التعاو

ين
ف الذه

العص
املناقشة

مصادر التعلم 

الكتاب املدرسي
امللصقات والبطاقات

أوراق العمل
فيديو تعليمي

التكامل 
حلياتية

ف ا
املواق

مع مادة اللغة العربية

جنليزية
مع مادة اللغة اإل

ضوع 
ََ عند كتابة تقرير أو مو وجود أخطاء إمالئية أحيانا

عربية(
ي ال

غت
ب ل

س )أنا أح
ضير الدر

ح
نموذج ت
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أنشطة التعلم 
نتاجات التعلم

دور املعلم    
دور املتعلم 

مي
التقو

التمايز

مت تعلمه 
تطبيق ما 

يف قواعد اللغة 
العربية يف كتابة 
ص بشكل 

النصو
صحيح باستخدام 

مهارة التدقيق 
اإلمالئي يف برنامج 

ص.
جل النصو

معا

 	
مجلة من املتوقع أن 

ني كتابة 
أطلب من املتعلم

يكتبوها بطريقة خاطئة مثل ) قفز الضفدع من 
ربكة ( و بعد االنتهاء من االمالء أطلب منهم 

ال
مث 

تبديل األوراق و تصحيح األخطاء اإلمالئية ،
ضح هلم امكانية تصحيح األخطاء اإلمالئية 

أو
ص. 

جل النصو
	 يف برنامج معا

ين(
	 )من خالل إستراتيجية التعلم التعاو
	 بدل مع زمالئك الكتشاف األخطاء.
خلطأ عند زميلك.

	 قراءة وتصحيح ا
ربنامج على 

ضافه ال
ظ التغيري الذي أ

الح
خلطأ اإلمالئي.

	 ا
صفحة 119 م الكتاب املدرسي  

ط 
تطبيق نشا

 	
جلملة .

	 يدون املتعلمون ا
يتم تبادل األوراق الكتشاف األخطاء 

	 اإلمالئية وتصحيحها. 
صلت إليه أمام 

جمموعة ما تو
ض كل 

تعر
	 املجموعات األخرى .

محر.
ط األ

خل
ف وجود ا

	 تستكش
استكشاف شكل أداة التدقيق اإلمالئي بعد 

ط.
تطبيق النشا

املالحظة

القلم والورقة

ط حركي
من

/ بصري 

يب
كتا

 	
ضح خطوات استخدام أداة 

ض فيلم يو
عر

التدقيق اإلمالئي لتصحيح األخطاء اإلمالئية 
ض الفيلم .

	 بعد عر
ين(

	 )من خالل إستراتيجية التعلم التعاو
اختيار متعلم من املجموعة لشرح خطوات 

ََ على جهاز املجموعة أمام  التدقيق اإلمالئي عمليا
	 جمموعته .

مناقشة وتأكيد خطوات التدقيق اإلمالئي 
ني وظيفة األزرار تغيري / تغيري الكل

والفرق ب

 	
بعد مشاهدة الفيلم التعليمي يقوم متعلم 

جمموعة بالتطبيق العملي على جهاز 
من كل 

جمموعته.
	 املجموعة أمام 

تطبيق كل متعلم ملهارة التدقيق اإلمالئي 
	 على جهازه.

ني وظيفة األزرار تغيري / تغيري 
يفرق ب

جلهاز مباشرة.
الكل بالتطبيق العملي على ا

مي املعتمد 
التقو

علي األداء 
التطبيق العملي
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ين
	 من خالل إستراتيجية التعلم التعاو

مت إنشاءه من قبل 
ف 

ني فتح مل
أطلب من املتعلم

ني من األخطاء 
حيتوي على نوع

 
حنوية وإمالئية(.

( 	
مث دون اإلجابة على 

حمدد ،
ص لوقت 

اقرأ الن
	 األسئلة التالية على اللوحة أمامك:

ِّد األخطاء؟ 	 عد
ضح وجود أخطاء ؟

ط الذي يو
خل

	 ما هو لون ا
ط 

حتتها )خ
ي 

خلطأ يف الكلمات ال
ما هو نوع ا

ص118 للتعرف 
أزرق( مستعينة بالكتاب املدرسي 

خلطأ.
على نوع ا

 	
حلاسوب ويقرأ 

ف على جهاز ا
يفتح املل

ف األخطاء ويصنفها.
ص.يستكش

	 الن
	 يدون اإلجابات.

يتعرف على نوع آخر من األخطاء وهو 
ط األزرق.

خل
خلطأ النحوي من خالل ا

	 ا
ني من األخطاء ) إمالئي 

مييز وجود نوع
حنوي(

و 

 	
ين ( 

	 )من خالل إستراتيجية التعلم التعاو
جماميع 

ني يف 
	 توزيع املتعلم

حلاسوب 
ف من خالل التطبيق على جهاز ا

اكتش
	 طريقة أخرى للتدقيق اإلمالئي.

ط.
	 توزيع ورقة النشا

ض بطاقة 
ني باملطلوب وعر

مناقشة املتعلم
مساعدة )جرب استخدام أزرار الفأرة (

 	
استكشاف طريقة أخرى لتصحيح 

األخطاء بالتطبيق العملي املباشر على 
جلهاز .

	 ا
ط.

تدوين الطريقة يف ورقة النشا

معتمد على 
األداء

ورقة والقلم

ط حركي
من

 / بصري

صفحة 
تطبيق ورقة عمل 1 من الكتاب املدرسي 

حلاسوب
122على جهاز ا

 	
حلاسوب

حل ورقة العمل على جهاز ا

 	
رب عن رأيه ) تقيم نفسه(

	 أطلب من املتعلم أن يع
صفحة 124

من خالل الكتاب 
 	

يقيم املتعلم نفسه 
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مي

أداة التقو
صد 

قوائم الشطب والر
سلم التقدير

سلم التقدير اللفظي
ف سري العمل 

ص
و

السجل القصصي 
مي

تصميم أداة التقو

م
ف مستوى األداء

صي
تو

املعيار

مقبول
جيد 

ًََ جيد جدا
ممتاز 

1
2

3
4

1

ض أمثلة على استخدامات 
عر

ص يف تصحيح 
جل النصو

معا
األخطاء اإلمالئية والنحوية 
لتبادل املعلومات مع اآلخرين.

ض أمثلة 
مل يعر

على استخدامات 
ص 

جل النصو
معا

يف تصحيح 
األخطاء اإلمالئية 

والنحوية لتبادل 
املعلومات مع 

اآلخرين.

ض مثال على 
متكن من عر

ص 
جل النصو

استخدامات معا
يف تصحيح األخطاء اإلمالئية 

والنحوية   لتبادل املعلومات مع 
اآلخرين مبساعدة اآلخرين.

ض مثال 
متكن من عر

على استخدامات 
ص يف 

جل النصو
معا

تصحيح األخطاء 
اإلمالئية والنحوية   

لتبادل املعلومات مع 
اآلخرين.

ني 
ض مثال

متكن من عر
ص 

جل النصو
الستخدامات معا

يف تصحيح األخطاء 
اإلمالئية والنحوية   لتبادل 

املعلومات مع اآلخرين.

2

تطبيق مهارة التدقيق 
ص 

اإلمالئي يف تصحيح النصو
صحيح.

بشكل 

مل يتمكن من 
تطبيق مهارة 

التدقيق اإلمالئي 
يف تصحيح 

ص بشكل 
النصو

صحيح.

متكن من تطبيق مهارة التدقيق 
ص بشكل 

اإلمالئي يف تصحيح النصو
صحيح مبساعدة اآلخرين.

متكن من تطبيق 
مهارة التدقيق 

اإلمالئي يف تصحيح 
ص بشكل 

النصو
صحيح.

متكن من تطبيق مهارة 
التدقيق اإلمالئي يف تصحيح 

صحيح و 
ص بشكل 

النصو
ساعد زماله على هذا.

يت
التأمل الذا

الفصل 
مي

حتليل التقو
ضا عن

أشعر بالر
ين

حتديات واجهت
ني ألداء 

مقترحات التحس
املعلم
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حتقق املعيار
معظمه

حتقق 
التغيريات املقترحةمل يتحققجزئياًا

معايري املنهج والكفايات اخلاصة:
هل ختربك مبا سيكون املتعلمون قادرين على القيام به؟

هل هي مدرجة وفقاًَ لتطور التعلم؟
الوسائل التعليمية:

هل مجيع املواد التعليمية املطلوبة للدرس مذكورة؟
املعرفة السابقة:

هل حتدد اخلطة بشكل صحيح املعارف الي البد أن يكون املتعلمون ملمني هبا 
لكي يتمكنوا من فهم املعارف واملفاهيم واملهارات اجلديدة؟

هل تشري اخلطة إىل العمل الذي سيقوم به املتعلمون ذوواملستوى املتدين من 
املعارف السابقة؟

الصعوبات املتوقعة:

هل حتدد اخلطة األخطاء الشائعة األكثر احتمااًل ألن يقع فيها املتعلمون 
أثناء التعلم؟

هل حتدد اخلطة كيف سيتم تقليل عدد مرات تكرار هذه األخطاء؟

التعليم والتعلم والتقومي:
هل يوجد باخلطة أنشطة مناسبة للتعليم / والتعلم / والتقومي؟

هل تشري اخلطة إىل تنظيم عملية التدريس – جمموعات؟ كل الفصل؟
هل تشري إىل ما سيقوم به املعلم إذا كان املتعلمون ال حيققون الكفاية؟

التسجيل:
هل توفر اخلطة أي إشارة إىل الكيفية الي سيتم هبا تسجيل التحصيل 
العلمي للمتعلمني – درجات؟ تعليقات؟ أم يتم عرضها يف الفصل الدراسي؟

تقومي الدرس:
هل توفر اخلطة أي إشارة إىل الكيفية الي سيتم هبا تقومي الدرس – من 

جانب املعلم؟ من جانب املتعلمني؟ من جانب الزمالء؟
هل توضح اخلطة األدوات الي سيتم استخدامها لتقومي الدرس – استبيان؟ 

سؤال املتعلمني؟ اختبار املتعلمني؟

معايير تقويم خطة الدرس
Lesson Plan Evaluation Criteria
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بطاقة األنشطة: ما هي األجهزة الرقمية؟

ما هي األجهزة الرقمية؟

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

1.3 تقدمي أمثلة على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عاملنا.
2.3 استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف 

املزنل للتعلم.

4.2 التواصل مع األسرة واألصدقاء باستخدام األجهزة الرقمية.
2.3 عرض أمثلة على استخدام األسرة لألجهزة الرقمية مبا يالئم 

احتياجات املزنل ويسهل التعلم.

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

ــزنل، املستشــفى،  ــال املدرســة، امل ــه. )مث ــة يف بيئت ــزة الرقمي ــى األجه ــرف عل يستكشــف ويتع
ــة 24. ــزي .. اخل( صفح ــوق املرك الس

ــزة  ــى اســتخدامات األســرة لألجه ــة عل ــة ويقــدم أمثل ــزة الرقمي ــوم األجه ــى مفه يتعــرف عل
ــر اســتخدامها صفحــة 25-24. ــة ويستكشــف أث الرقمي

مييــز نــوع اجلهــاز هــل هــو رقمــي أو غــري رقمــي؟ ومييــز وظيفتــه وأثــر اســتخدامات األجهــزة 
الرقميــة لتســهيل احليــاة والتعلــم صفحــة 25-24.

ــا  ــهل أداء مهامن ــي تس ــه وال ــن حول ــة م ــزة الرقمي ــتخدام األجه ــى اس ــن عل ــز اآلخري حيف
ــكالتنا. ــل مش ــا وح وأعمالن
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات )اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم(.

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم الفرصــة للتفكــري العلمــي ،حيــث يتحــدى املتعلمــون 
مشــكالت معينــة فيخططــون ملعاجلتــه وحبثهــا ،وجيمعــون البيانــات وينظمــون ويســتخلصون 

اســتنتاجاهتم.
ــاًل(  ــزا مث ــم )بيت ــات ملطاع ــة ملصق ــرض جمموع ــال :ع ــكلة( مث ــم )مش ــرض املعل ــال: يع مث
ويســأل املتعلمــني يف حــال رغبتــم بتنــاول البيتــزا ،مــاذا يفعلــون للحصــول عليــه يف حــني أنــه 

ال تتوافــر لديهــم  أيــة وســيلة للنقــل؟
اإلجابــات املتوقعــة مــن املتعلمــني: نقــوم بالطلــب عــرب االتصــال اهلاتفــي ،أو عــرب اســتخدام 

موقــع للطلبــات.

إسرتاتيجية حل املشكالت

تعريفهــا: أســلوب مــن أســاليب التعلــم النشــط تتيــح توظيــف مهــارات التعلــم بفعاليــة عاليــة 
ممــا يســهم يف تطويــر املتعلــم ســلوكيا ومعرفيــا، كمــا ميكنــه اســتيعاب معطيــات العصــر القادم، 
ــد أن  ــا يري ــم بنفســه م ــف يتعل ــم كي ــه املتعل ــم في ــذي نعل ــم ال ــن أمنــاط التعل وهــو منــط م

يتعلمــه.
ــة  ــرة -املمرضــة - غرف ــة املدي ــق املدرســة )غرف ــة داخــل مراف ــل جول ــرح بعم ــال: مقت مث
ــوم .. اخل( والبحــث عــن أجهــزة رقميــة، بعــد العــودة مــن اجلولــة  العــروض - خمتــرب العل
 )25( صفحــة  املــزنل  أو  املدرســة  يف  الرقميــة  األجهــزة  اســتخدام  أماكــن  يستكشــف 
ــا شــاهده يف املدرســة )حــل ورقــة عمــل صفحــة  واســتخداماهتا، يرســم املتعلــم جهــازاًَ رقميًّ

ــا؟ ــام حياتن ــهل مه ــل تس ــا؟ ه ــا أمهيته ــة؟ م ــزة رقمي ــن أجه ــك ع ــن حول ــث م 27. احب

إسرتاتيجية التعلم الذاتي
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتاز جيد جداًَجيد مقبول 

1234

عرض أمثلة على 1
استخدامات األجهزة 

الرقمية لتبادل 
املعلومات مع اآلخرين.

مل يعرض أمثلة على 
استخدامات األجهزة 

الرقمية لتبادل 
املعلومات مع اآلخرين.

عرض مثال واحد على 
استخدامات األجهزة 

الرقمية لتبادل 
املعلومات مع اآلخرين.

عرض بعض األمثلة 
مع مساعدة على 

استخدامات األجهزة 
الرقمية لتبادل 

املعلومات مع اآلخرين.

عرض أمثلة متنوعة 
على استخدامات 

األجهزة الرقمية 
لتبادل املعلومات مع 

اآلخرين.

عرض أمثلة على 2
استخدام األسرة 
لألجهزة الرقمية 

مبا يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم.

مل يعرض أمثلة على 
استخدام األسرة 
لألجهزة الرقمية 

مبا يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم.

عرض مثال واحد 
على استخدام األسرة 

لألجهزة الرقمية 
مبا يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم.

عرض بعض األمثلة 
مع مساعدة على 
استخدام األسرة 
لألجهزة الرقمية 

مبا يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم.

عرض أمثلة متنوعة 
على استخدام األسرة 

لألجهزة الرقمية 
مبا يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

املالحظة

التقومي املعتمد الكتاب املدرسي

بطاقات وصور

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة: ) كيف تعمل أجهزتنا الرقمية (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه
يشــغل  ويغلــق جهــاز احلاســوب يف املختــرب املدرســي ،وحيــرص علــى اســتخدامه بشــكل آمــن ص 

33 -30
يظهــر الرغبــة يف متييــز وتصنيــف األجهــزه ونظــم تشــغيلها املســتخدمة يف احليــاة اليوميــة 

ص 30 
اســتخدام جهــاز احلاســوب يف تســجيل املعلومــات )درجــة احلــرارة  وحالــة الطقــس يف عــدة 
ــة  ــوم الوطــين لدول ــخ الي ــس weather36    - تســجيل تاري ــج الطق ــدن باســتخدام برنام م

calendar ــج ــت باســتخدام رنام الكوي
يستخدم الفأرة لرسم شكل من اختياره باستخدام تطبيق الرسام ص 34 و 37.

1.3 تقدمي أمثلة على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عاملنا.
2.3 استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف 

املزنل للتعلم.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

3.1   إظهار الرغبة يف متييز وتصنيف أنواع األجهزة الرقمية املستخدمة 
من احلياة اليومية للمتعلم . 

2.2    استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات للتعلم )الصوت 
والصورة ( من العروض التقدميية  واألحباث اخل .

3.3   استخدام األجهزة الرقمية بأمان . 

3.1   إبداء رغبته يف تصنيف األجهزة الرقمية املختلفة يف املدرسة واملزنل 
وفقاًَ لوظائفها.

2.2 استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل األنشطة و املناسبات اليومية.
3.3 تطبيق قواعد تشغيل وإيقاف األجهزة الرقمية ،واستخدام النصوص 

والصور بشكل صحيح.

كيف تعمل أجهزتنا الرقمية ) برنامج نظام التشغيل (
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم الفرصــة للتفكــري العلمــي حيــث يتطلــب مــن املتعلــم 
إعــادة تنظيــم معلوماتــه وتكيفهــا بشــكل ميكنــه مــن اكتشــاف املعلومــات بنفســه دون مســاعدة 
مــن املعلــم ،وتســاعد هــذه اإلســتراتيجية يف اكتشــاف األفــكار واحللــول بأنفســهم ،ممــا يولــد 

عندهــم الشــعور بالرضــا.  
مثــال: أعــرض للمتعلمــني عــدة أجهــزة ) آيبــاد – جهــاز حاســوب – هاتــف نقــال ( واطلــب 

منهــم اكتشــاف طريقــة تشــغيل وإطفــاء األجهــزة.

تعريفهــا: أســلوب مــن أســاليب التعلــم النشــط تتيــح توظيــف مهــارات التعلــم بفعاليــة عاليــة 
ــا  ــل عرضه ــكار قب ــث يتناقشــون يف األف ــا حي ــم ســلوكيًّا ومعرفيًّ ــر املتعل ممــا يســهم يف تطوي
علــى باقــي املجاميــع يف الفصــل ، ويقــدم هــذا األســلوب وقتــاًَ للتفكــري بــني الزمــالء ،ويهــدف 

إىل معاجلــة املعلومــات وتطويــر مهــارات التواصــل.
مثــال: يعــرض املعلــم بطاقــات لعــدة أجهــزة ) آيبــاد – جهــاز حاســوب ( ويعــرض بطاقــات 
لنظــم التشــغيل واملطلــوب مــن كل جمموعــة التوصــل للجهــاز ونظــام التشــغيل اخلــاص بــه. 

إسرتاتيجية التعلم باالكتشاف

إسرتاتيجية فكر  زاوج  شارك
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م

مستوى األداء
توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتاز جيد جداًَ جيد مفبول 

1234

3.1 إبداء رغبته يف 1
تصنيف األجهزة ونظم 

تشغيلها املختلفة يف 
املدرسة واملزنل وفقاًَ 

لوظائفها.

ليس لديه أي رغبة 
يف تصنيف األجهزة 

ونظم تشغيلها املختلفة 
يف املدرسة واملزنل 

وفقاًَ لوظائفها.

صنف األجهزة ونظم 
تشغيلها املختلفة يف 
املدرسة واملزنل وفقاًََ 

لوظائفها األساسية بعد 
حتفيز اآلخرين له. 

أبدى رغبته يف 
تصنيف األجهزة 

ونظم تشغيلها 
املختلفة يف املدرسة 

واملزنل وفقاًَ 
لوظائفها.

أبدى رغبته يف تصنيف 
األجهزة ونظم تشغيلها 

املختلفة يف املدرسة 
واملزنل وفقاًَ لوظائفها 

وحفز زمالءه على هذا.

2.2 استخدام برنامج 2
calender  وبرنامج  
weather يف تسجيل 
األنشطة و املناسبات 

اليومية.

مل يتمكن من استخدام 
أي من برنامج 

calender  أو برنامج  
weather يف تسجيل 
األنشطة املدرسية     

واملناسبات اليومية.

متكن من استخدام 
برنامج calender  أو 

 weather  برنامج
يف تسجيل األنشطة  
املدرسية أو املناسبات 

اليومية مبساعدة 
اآلخرين.

متكن من استخدام 
  calender برنامج
 weather  وبرنامج
يف تسجيل األنشطة  

املدرسية أو 
املناسبات اليومية. 

متكن من استخدام 
  calender ا برنامج
 weather  وبرنامج
بإحتراف يف تسجيل 
األنشطة املدرسية  
واملناسبات اليومية 

وساعد زمالءه على هذا.

3.3 تطبيق قواعد 
تشغيل وإيقاف جهاز 
احلاسوب واستخدام 

الفأرة يف رسم األشكال  
والصور بشكل صحيح.

مل يتمكن من تطبيق 
قواعد تشغيل وإيقاف 

جهاز احلاسوب 
واستخدام الفأرة يف 

رسم األشكال  والصور 
بشكل صحيح .

متكن تطبيق قواعد 
تشغيل وإيقاف جهاز 
احلاسوب واستخدام 

الفأرة يف رسم األشكال  
والصور بشكل صحيح 

مبساعدة اآلخرين.

تطبيق قواعد 
تشغيل وإيقاف جهاز 
احلاسوب واستخدام 

الفأرة يف رسم 
األشكال  والصور 

بشكل صحيح.

تطبيق قواعد تشغيل 
وإيقاف جهاز احلاسوب 

واستخدام الفأرة يف رسم 
األشكال  والصور بشكل 
صحيح و ساعد زمالءه 

على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

أجهزة املخترب

أجهزة املدرسة الكتاب املدرسي

بطاقات مصورة بطاقات وصور

أجهزة املخترب

ــة  ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفي ــة مقترحــة وميكــن للمعل مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفي
ــاب. ــوي بالكت ــب الترب املوجــودة  يف اجلان

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة ) لنكتب مًعا/ لوحة المفاتيح (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يســتعرض برجميــات التواصــل ) مثــل معــاجل النصــوص – املالحظــات – الدفتــر ...اخل ( والــي 
تســتخدم يف كتابــة رســائل نصيــة اىل األصدقــاء واألســرة واســتخدامها يف انشــطته احلياتيــة. 

يفتح برنامج معاجل النصوص وينشئ مستنًدا جديًدا .
مــن خــالل برنامــج معــاجل النصــوص يســتخدم لوحــة املفاتيــح يف كتابــة رســائل نصيــة حتتــوي 
علــى رمــوز وأحــرف و أرقــام ،ويســتطيع حتويــل لغــة الكتابــة يف لوحــة املفاتيــح مــن العربيــة 

إىل اللغــة اإلجنليزيــة والعكــس مــن ص 52 اىل 58 . 
حيفظ امللف ويغلق برنامج معاجل النصوص.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

4.2  تقدمي أمثلة على برامج التواصل مع أصدقاء من بلدان أخرى  .
3.2  استخدام األجهزة الرقمية يف كتابة الرسائل النصية .

4.2 التواصل مع األسرة واألصدقاء باستخدام األجهزة الرقمية.
3.2 استخدام األجهزة الرقمية لكتابة وتبادل الرسائل .

لنكتب معا ) لوحة المفاتيح(
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم الفرصــة للتفكــري العلمــي ،حيــث يتحــدى املتعلمــون 
مشــكالت معينــة فيخططــون ملعاجلتهــا وحبثهــا، وجيمعــون البيانــات وينظمــون ويســتخلصون 

اســتنتاجاهتم.
مثــال: طلبــت معلمــة اللغــة العربيــة كتابــة رســالة إىل شــخصية مشــهورة ، اكتــب رســالة إىل 

هــذه الشــخصية باســتخدام أحــد برامــج معاجلــة النصــوص .
اختر أحد الربامج مثل برنامج معاجل النصوص.

طريقــة تطبيقهــا: يقســم الصــف إىل جمموعــات حبيــث ال يقــل عــدد املجموعة عــن متعلميني 
ــون يف كل  ــى أن يك ــا ، عل ــًدا هل ــة قائ ــني يف كل جمموع ــني ، ويع ــتة متعلم ــن س ــد ع وال يزي

حصــة قائــد خمتلــف.
مثــال: يطلــب املعلــم مــن املتعلمــني كتابــة فقــرة حتتــوي علــى كلمــات وأرقــام ورمــوز  ، يف كل 
ــم  ــم رقــم آخــر  ملتعل ــم والكلمــة الــي يكتبهــا ،مث خيتــار املعل ــم رقــم املتعل مــرة حيــدد املعل

ويكتــب كلمــة ثانيــة ،وهكــذا إىل هنايــة الفقــرة.
مالحظــة : يراعــى ضــرورة التطبيــق العملــي املباشــر ،واســتخدام لوحــة املفاتيــح لــكل متعلــم 

علــى حــدة. 

إسرتاتيجية حل املشكالت

إسرتاتيجية التعلم التعاوني
ا 
ً
الرؤوس املرقمة تعمل مع
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتاز جيد جداًَ جيد مقبول 

1234

التواصل مع األسرة 1
واألصدقاء باستخدام 

معاجل النصوص. 

ال  يستطيع التواصل 
مع األسرة واألصدقاء 

باستخدام برنامج 
معاجل النصوص.

التواصل مع األسرة 
واألصدقاء باستخدام 
أحد برجميات معاجل 

النصوص.

التواصل مع األسرة 
واألصدقاء باستخدام 

بعض أدوات برنامج 
معاجل النصوص.

التواصل مع األسرة 
واألصدقاء باستخدام 

برنامج معاجل 
النصوص.

استخدام لوحة 2
املفاتيح لكتابة وتبادل 

الرسائل.

ال يستخدم مكونات 
لوحة املفاتيح لكتابة 

وتبادل الرسائل.

يستخدم مكون واحد 
من لوحة املفاتيح 

لكتابة وتبادل 
الرسائل .

يستخدم بعض مكونات 
لوحة املفاتيح لكتابة 

وتبادل الرسائل.

يستخدم مجيع مكونات 
لوحة املفاتيح لكتابة 

وتبادل الرسائل.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

املالحظة الكتاب املدرسي

بطاقات وصور

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة ) لننجز أعمالنا / فتح-حفظ(

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

استكشــاف أثــر اســتخدام برنامــج معــاجل النصــوص يف التعديــل واإلضافــة علــى املســتندات مبــا 
يســهل احليــاة يف املــزنل للتعلــم  . 

عــرض فيديــو لكيفيــة فتــح مســتند ســبق حفظــه ،واســتخدام لوحــة املفاتيــح يف التعديــل علــى 
النصــوص باإلضافــة أو احلــذف ،مث حفظــه بعــد التعديالت.

مالحظة : أمهية تدريب املتعلم على الكتابة بلوحة املفاتيح .

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس لننجز أعمالنا ) فتح – حفظ (

2.3   استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف 
املزنل للتعلم .

1.2   عرض فيديو حول استخدام أدوات املعلوماتية يف احلياة 
والتعلم الفعال  .

2.3 عرض أمثلة على استخدام األسرة لألجهزة الرقمية  مبا يالئم 
احتياجات املزنل ويسهل التعلم.

1.2استخدام األجهزة الرقمية يف توثيق األنشطة اليومية .
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم الفرصــة للتفكــري العلمــي ،حيــث يتحــدى املتعلمــون 
مشــكالت معينــة فيخططــون ملعاجلتهــا ، وحبثهــا ،وجيمعــون البيانــات وينظمــون ويســتخلصون 

استنتاجاهتم.
مثــال: طلبــت معلمــة اللغــة العربيــة كتابــة رســالة إىل شــخصية مشــهورة ، اكتــب رســالة إىل 

هــذه الشــخصية باســتخدام أحــد برامــج معاجلــة النصــوص .
اختر أحد الربامج مثل برنامج معاجل النصوص  .  

طريقة تطبيقها: يقسم الصف إىل جمموعات رباعية. 
املعلم يعرض فيديو حيتوي على مهارات فتح املستند والتعديل عليه مث حفظه .

مث يقدم املعلم لكل جمموعة مكعب األسئلة.
- املتعلم رقم )1(  يرمي املكعب.                            

- املتعلم رقم )2( يقرأ السؤال. 
- املتعلم رقم )3( جياوب السؤال.                           

- املتعلم رقم )4( يصحح ويشجع. 
مث تكرر اللعبة

مالحظــة: يراعــى ضــرورة التطبيــق العملــي املباشــر واســتخدام لوحــة املفاتيــح لــكل متعلــم 
علــى حــدة.

إسرتاتيجية حل املشكالت

إسرتاتيجية التعلم التعاوني
) إسرتاتيجية مكعب األسئلة (
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

مقبول جيد جيد جداًَممتاز 

1234

2.3 عرض أمثلة على 1
استخدام األسرة  
للتعديل واإلضافة 

على النصوص 
باستخدام برنامج 

معاجل النصوص  مبا 
يالئم احتياجات 

املزنل ويسهل التعلم.

مل يتمكن من عرض  
أي مثال  على 

استخدام األسرة  
للتعديل واإلضافة 

على النصوص 
باستخدام برنامج 

معاجل النصوص  مبا 
يالئم احتياجات 

املزنل ويسهل التعلم.

متكن من عرض 
أحد  األمثلة على 
استخدام األسرة  
للتعديل واإلضافة 

على النصوص 
باستخدام برنامج 

معاجل النصوص  مبا 
يالئم احتياجات 

املزنل ويسهل التعلم. 
مبساعدة زمالئه

متكن من عرض بعض 
األمثلة على استخدام 

األسرة  للتعديل 
واإلضافة على 

النصوص باستخدام 
برنامج معاجل 

النصوص  مبا يالئم 
احتياجات املزنل 

ويسهل التعلم..

متكن من عرض أمثلة  
متنوعة على استخدام 

األسرة  للتعديل 
واإلضافة على 

النصوص باستخدام 
برنامج معاجل 

النصوص  مبا يالئم 
احتياجات املزنل 

ويسهل التعلم و ساعد 
زمالءه على هذا.

 1.2استخدام مهارات 2
الفتح والتعديل 

واإلضافة يف برنامج 
معاجل النصوص  
لتوثيق األنشطة 

اليومية.

مل يتمكن من استخدام 
مهارات الفتح والتعديل 

واإلضافة  يف برنامج 
معاجل النصوص  
لتوثيق األنشطة 

اليومية.

متكن من استخدام 
مهارات الفتح والتعديل 

واإلضافة يف برنامج 
معاجل النصوص  
لتوثيق األنشطة 

اليومية. مبساعدة 
اآلخرين

متكن من استخدام 
مهارات الفتح والتعديل 

واإلضافة  يف برنامج 
معاجل النصوص  
لتوثيق األنشطة 

اليومية.

متكن من استخدام 
مهارات الفتح والتعديل 

واإلضافة  يف برنامج 
معاجل النصوص  
لتوثيق األنشطة 
اليومية و ساعد 
زمالءه على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

التواصل الكتاب املدرسي

أجهزة لوحية

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة ) هيا نلعب مع الصور (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

ــات  ــى املعلوم ــول عل ــهيل احلص ــة لتس ــر املنوع ــور يف التقاري ــتخدام الص ــر اس ــاف أث استكش
ــورة . ــر مص ــل تقاري ــور لعم ــوص وص ــا إىل نص ومتيزه

استخدام برنامج معاجل النصوص يف إدراج صور يف مستند لتوثيق األنشطة اليومية  
ــاص (  ــك – اقتص ــري – حتري ــري – تصغ ــور ) تكب ــع الص ــل م ــة التعام ــو لكيفي ــرض فيدي ع

واســتخدامها  يف توثيــق األنشــطة اليوميــة.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس هيا نلعب مع الصور

1.2   عرض فيديو حول استخدام أدوات املعلوماتية يف احلياة 
والتعلم الفعال .

2.1   متييز أنواع املعلومات التعليمية يف العامل الرقمي .

1.2استخدام األجهزة الرقمية يف توثيق األنشطة اليومية.
2.1استكشاف وعرض معلومات يف هيئة نصوص، صوتيات، ومقاطع مصورة  

من العامل الرقمي .
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفهــا: هــي طريقــة حديثــة لتطويــر املحاضــرة التقليديــة فهــي تشــجع التفكــري اإلبداعــي 
وتطلــق الطاقــات الكامنــة عنــد املتعلمــني يف جــو مــن احلريــة و األمــان ،حيــث يقــوم املحاضــر 

بعــرض املشــكلة ويقــوم املتعلمــون بعــرض أفكارهــم ومقترحاهتــم املتعلقــة حبــل املشــكلة.
ــب مــن  ــى نصــوص ،ونطل ــى صــور واآلخــر عل مثــال: عــرض مســتندين أحدمهــا حيتــوي عل

ــال ص 72. ــا الفــرق بينهمــا كمــا يف املث ــم أن حيــدد أيهمــا أفضــل ،وم املتعل

تعريفهــا: يتعلــم املتعلمــون يف دروس اإلكتشــاف بعــض الطــرق واألنشــطة الضروريــة للكشــف 
ــن خــالل  ــذات م ــق ال ــة وحتقي ــدة بأنفســهم ، ممــا يكســبهم الشــعور باملتع عــن أشــياء جدي

ــة . ــام التعليمي ــم للمه تأديته
ــن  ــورة م ــدد ،مث أدرج ص ــتند املح ــح املس ــرب افت ــوب يف املخت ــاز احلاس ــتخدام جه ــال: باس مث

ــتند. ــة املس ــارك يف هناي اختي

إسرتاتيجية العصف الذهني

إسرتاتيجية التعلم باإلكتشاف
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تعريفهــا: هــذه اإلســتراتيجية تنمــي روح التعــاون بــني املتعلمــون ،وهــي إحــدى إســتراتيجيات 
)كيغــان( حيــث يســتخدمها املعلــم ملؤشــر التغذيــة الراجعــة.

مثــال: يعــرض املعلــم فيديــو حيتــوي علــى مهــارات التعامــل مــع الصــور ، مث ينقســم املتعلمــون 
اىل جمموعــات رباعيــة وينظــم العمــل يف املجموعــة كالتــايل :  

1.املتعلم األول يستخدم إحدى برجميات ) Roundom selcter (  يف حتديد بطاقة السؤال.
2.املتعلم الثاين  يقرأ السؤال على املجموعة. 

3.املتعلم الثالث جياوب على السؤال. 
4.املتعلم الرابع يصحح اإلجابة . 

5.مث تكرر اللعبة حبيث يتبادل املتعلمون األدوار . 
مالحظة: يراعى ضرورة التطبيق العملي املباشر واستخدام لوحة املفاتيح لكل متعلم على حدة.  

إسرتاتيجية التعلم التعاوني
) مؤشر املراجعة (
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

1.2استخدام برنامج 1
معاجل النصوص يف 
إدراج صور  لتوثيق 

األنشطة اليومية.

مل يتمكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص يف إدراج 
صور  لتوثيق األنشطة 

اليومية. 

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص يف إدراج 
صور  لتوثيق األنشطة 

اليومية مبساعدة 
اآلخرين .

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص يف ادراج 
صور  لتوثيق األنشطة 

اليومية .

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص يف إدراج 
صور  لتوثيق األنشطة 

اليومية و ساعد 
زمالءه على هذا.

2.1استكشاف وعرض 2
معلومات  عن كيفية 
التعامل مع الصور   

)ادراج – تكبري – 
تصغري – حتريك – 

اقتصاص ( .

مل يتمكن من 
استكشاف و عرض 

معلومات لكيفية 
التعامل مع الصور  
)إدراج – تكبري – 

تصغري – حتريك – 
اقتصاص (

متكن استكشاف 
وعرض معلومات 

لكيفية التعامل مع 
الصور  )إدراج – تكبري 
– تصغري – حتريك – 

اقتصاص (مع بعض 
املساعدة والدعم من 

اآلخرين. 

متكن استكشاف 
وعرض معلومات 

لكيفية التعامل مع 
الصور  )إدراج – تكبري 
– تصغري – حتريك – 

اقتصاص (.

متكن من استكشاف  
وعرض معلومات 

لكيفية التعامل مع 
الصور  )إدراج – تكبري 

– تصغري – حتريك 
– اقتصاص ( و ساعد 
زمالءه على استكشاف 

أمثلة أخرى.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

تقومي األقران الكتاب املدرسي

سلم التقدير اللفظي أجهزة لوحية

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة ) لنرسم مًعا / األشكال التلقائية(

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

ــدف إىل  ــم مســتند يه ــا يف تصمي ــة داخله ــة والكتاب ــارات إدراج األشــكال التلقائي ــف مه توظي
ــم املــواد األخــرى .  تعل

اســتخدام برنامــج معــاجل النصــوص ) إدراج األشــكال التلقائيــة وتنســيقها ( يف تصميــم بطاقــة 
شــكر وتقديــر . 

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس لنرسم معا  - األشكال التلقائية 

4.1 إعطاء أمثلة على املعلومات من عامل البيئة الرقمية ذات الصلة باملواد 
الدراسية األخرى .

3.2  استخدام األجهزة الرقمية يف كتابة الرسائل النصية .

4.1 توظيف وتبين املعلومات من البيئة الرقمية يف خمتلف املواد الدراسية 
واحلياة اليومية.

3.2 استخدام األجهزة الرقمية لكتابة وتبادل الرسائل .
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفهــا: تســتخدم هــذه  اإلســتراتيجية للمرحلــة االبتدائيــة ،حيــث تشــجع مجيــع املتعلمني 
علــى االســتماع الفعــال واملشــاركة الفعالــة يف مناقشــات الفصــل ،خاصــة عندمــا تســتخدم يف 

األســئلة املفتوحة واألنشــطة.
مثــال: يعــرض املعلــم ،بطاقتــني ملســتندين يبــدوان متشــاهبني ، ويطلــب اكتشــاف االختالفــات 
بينهمــا ،ورســم شــكل تلقائــي حــول االختالفــات يف الصــورة ) جــرب وضــع أشــكال خمتلفــة يف 

كل مــرة (.  

تعريــف املشــروع: هــو أي عمــل ميــداين يقــوم بــه الفــرد ويتســم بالناحيــة العلميــة وحتــت 
إشــراف املعلــم ويكــون هادًفــا وخيــدم املــادة العلميــة ، وأن يتــم يف البيئــة االجتماعيــة.

مثــال: يطلــب املعلــم مــن املتعلمــني يف املجموعــات تصميــم وســيلة تعليميــة خاصــة بإحــدى 
املــواد الدراســية كنمــوذج رقمــي باســتخدام األنواع املختلفــة من األشــكال التلقائيــة  والكتابة 

داخلهــا مث تنســيقها.

إسرتاتيجية التعلم من خالل 
األنشطة

إسرتاتيجية التعلم التعاوني
التعلم باملشاريع
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

4.1  توظيف مهارات 1
إدراج األشكال 

التلقائية والكتابة 
داخلها  يف خمتلف 

املواد الدراسية 
واحلياة اليومية

مل يتمكن من توظيف 
مهارات إدراج األشكال 

التلقائية والكتابة 
داخلها  أي من املواد 
الدراسية أو احلياة 

اليومية.

متكن من توظيف 
مهارات إدراج األشكال 

التلقائية والكتابة 
داخلها  يف  املواد 

الدراسية مع الدعم 
من اآلخرين.

متكن من توظيف 
مهارات إدراج 

األشكال التلقائية 
والكتابة داخلها  

يف بعض املواد 
الدراسية أو احلياة 

اليومية . 

متكن توظيف و مهارات 
إدراج األشكال التلقائية 

والكتابة داخلها  يف 
املواد الدراسية املختلفة 

أو احلياة اليومية 
وساعد زمالءه على 

هذا.

3.2 استخدام برنامج 2
معاجل النصوص )إدراج 

األشكال التلقائية 
وتنسيقها (  لكتابة 

وتبادل الرسائل .

مل يتمكن من 
استخدام  برنامج 

معاجل النصوص )إدراج 
األشكال التلقائية 

وتنسيقها (  لكتابة 
وتبادل الرسائل مع 

اآلخرين.

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص )إدراج 
األشكال التلقائية 

وتنسيقها (  لكتابة 
وتبادل الرسائل 

مبساعدة اآلخرين.

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص )إدراج 
األشكال التلقائية 

وتنسيقها (   .

متكن من استخدام 
برنامج معاجل النصوص 

)إدراج األشكال 
التلقائية وتنسيقها (  

لكتابة وتبادل الرسائل 
مع اآلخرين وساعد 

زمالءه على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

املالحظة

التواصل الكتاب املدرسي

سلم التقدير اللفظي بطاقات وصور

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة ) ملفاتي منسقة (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

ــاجل النصــوص يف إنشــاء منــاذج منســقة  ــج مع  املشــاركة يف مناقشــات حــول اســتخدام برنام
ــن.  ــاهلا ألشــخاص آخري وإرس

 اســتخدام برنامــج معــاجل النصــوص ومهــارات تنســيق النصــوص والفقــرات لتنظيــم وتنســيق 
األحبــاث أو العــروض التقدمييــة.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

1.1   تبادل األفكار باستخدام مناذج املعلومات من بلدان أخرى  .
2.2   استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات للتعلم ) الصوت 

والصورة ( من العروض التقدميية واألحباث اخل .

1.1 املشاركة بأمثلة الستخدام مناذج املعلومات من الدول األخرى باملشاركة 
يف املناقشات على اإلنترنت.

2.2 استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل األنشطة و املناسبات اليومية.

ملفاتي منسقة



136

دليل المعلم                                                                                                                            الصف الرابع االبتدائي

األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفها: إستراتيجية تعتمد على تقسيم املوضوع إىل مواضيع فرعية منفصلة.
مثال: 

1.اختــر أدوات تســتخدم يف تنســيق النــص  ) تســطري – غامــق – لــون اخلــط – حجــم اخلــط 
– نــوع اخلــط (

2.يقســم املتعلمــون إىل  جمموعــات مــن مخســة أعضــاء ،ويعطــى كل عضــو مهمــة البحــث عــن 
وظيفــة أداة حمــددة مــن أدوات تنســيق النــص .

3.يتــوزع  املتعلمــون يف املجموعــة األصليــة إىل جمموعــات تســمى املجموعــات اخلبــرية 
ــة يتناقشــون يف  ــن هلــم نفــس املهم ــة والذي ــع املختلف ــن املجامي ــع األعضــاء م ــع مجي )جتمي

ــم  (.  ــة اليه ــة املوكل املهم
4.يتعلم املتعلمون يف املجموعات اخلبرية وظيفة األدوات املستخدمة يف تنسيق النص. 

5.يعــود املتعلمــون إىل جمموعاهتــم الرئيســية و يشــرحون لزمالئهــم ماتعلمــو يف املجموعــة 
اخلبــرية.

إسرتاتيجية اجلسكو

تعريفها: النص اآلخر ) البحث عن تعريفها (.
مثال: اعرض أداة من أدوات التنسيق. 

ــى أدوات  ــوي عل ــات حتت ــم بطاق ــوزع عليه ــة وت ــات رباعي ــون يف جمموع ــم املتعلم ــوزع املعل ي
ــوائي . ــكل عش ــا بش ــيق و وظائفه التنس

ترســل كل جمموعــة مندوًبــا يبحــث عــن النــص اآلخــر لوظيفــة األداء يف املجاميــع األخــرى 
إىل أن تنتهــي مجيــع البطاقــات . 

إسرتاتيجية التعلم التعاوني
احبث عن النصف اآلخر  
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

1.1 املشاركة بأمثلة 1
الستخدامات 

مهارات تنسيق 
النصوص والفقرات 

يف برنامج معاجل 
النصوص  أثناء 

املناقشات  مع 
اآلخرين .

مل يتمكن  من 
املشاركة بأمثلة 

الستخدامات مهارات 
تنسيق النصوص 

والفقرات يف برنامج 
معاجل النصوص  

أثناء  املناقشات  مع 
اآلخرين.

متكن من مشاركة مثال 
واحد الستخدام مهارات 

تنسيق النصوص 
والفقرات يف برنامج 

معاجل النصوص  أثناء  
املناقشات  مع االخرين  

بدعم من اآلخرين.

متكن من مشاركة 
بعض األمثلة  

الستخدام مهارات 
تنسيق النصوص 

والفقرات يف برنامج 
معاجل النصوص 

أثناء املناقشات  مع 
اآلخرين.

متكن من تبادل أمثلة 
متعددة الستخدام 

مهارات تنسيق النصوص 
والفقرات يف برنامج 

معاجل النصوص  أثناء 
املناقشات  مع االخرين.

2.2 استخدام 2
مهارات تنسيق 

النصوص والفقرات 
يف برنامج 

معاجل النصوص  
لتسجيل األنشطة  
واملناسبات اليومية.

مل يتمكن من استخدام 
مهارات تنسيق 

النصوص والفقرات 
يف برنامج معاجل 

النصوص  لتسجيل 
األنشطة املدرسية و 

املناسبات اليومية.

متكن من استخدام 
مهارات تنسيق النصوص 

والفقرات يف برنامج 
معاجل النصوص  

لتسجيل األنشطة  
املدرسية أو املناسبات 

اليومية مبساعدة 
اآلخرين.

متكن من استخدام 
مهارات تنسيق 

النصوص والفقرات 
يف برنامج معاجل 

النصوص  لتسجيل 
األنشطة  املدرسية أو 

املناسبات اليومية 

متكن من استخدام 
مهارات تنسيق النصوص 

والفقرات يف برنامج 
معاجل النصوص  

بإحتراف يف تسجيل 
األنشطة املدرسية  
واملناسبات اليومية 

وساعد زمالءه على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

املناقشات

التواصل الكتاب املدرسي

سلم التقدير اللفظي البطاقات

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة ) أنا كاتب ماهر /عالمات الترقيم (

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

استخدام مهارة عالمات الترقيم يف تنظيم الكتابة وتيسري قراءة املوضوع . 

ــة  ــاجل النصــوص لكتاب ــج مع ــداد النقطــي يف برنام ــداد الرقمــي والتع ــارات التع اســتخدام مه

ــدان أخــرى.  رســائل نصيــة للتواصــل مــع األصدقــاء مــن بل

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس أنا كاتب ماهر  )عالمات الترقيم(

1.3 تقدمي أمثلة على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عاملنا  .
4.2 تقدمي أمثلة على برامج تواصل مع أصدقاء من بلدان أخرى .

1.3عرض أمثلة على استخدامات التكنولوجيا لتبادل املعلومات مع اآلخرين
4.2 التواصل مع األسرة واألصدقاء باستخدام األجهزة الرقمية.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه إســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع إىل 
دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفهــا: تبــدأ هــذه املرحلــة عندمــا يقــوم املعلــم بطــرح ســؤال علــى املتعلمــني ،مث يتناقــش 
املتعلمــون فيمــا بينهــم  ويشــاركون األفــكار الــي توصلــوا إليهــا مــع زمالئهــم يف الصــف. 

مثال: 
1. يوزع املعلم املتعلمون يف جماميع رباعية أو مخاسية 

2. يفكر املتعلم بشكل فردي  ملدة دقيقتني يف وظيفة  األداء تعداد رقمي واألداة تعداد نقطي.
3. يناقش املتعلم يف املجاميع املختلفة بعضهم يف وظيفة األداتني .

4. يطبق كل متعلم على اجلهاز األداتني بشكل فردي .
5. يتعاون املتعلمون يف كل جمموعة لالنتهاء من املهمة املوكلة إليهم . 

إسرتاتيجية حل املشكالت

تعريفهــا: هــي طريقــة حديثــة لتطويــر املحاضــرة التقليديــة فهــي تشــجع التفكــري اإلبداعــي 
وتطلــق الطاقــات الكامنــة عنــد املتعلمــني يف جــو مــن احلريــة و األمــان ، يســمح بظهــور كل 
ــذا  ــد ه ــي ،ويعتم ــف التعليم ــل يف املوق ــة التفاع ــم يف قم ــون املتعل ــث يك ــكار حي اآلراء واألف
األســلوب علــى إطــالق حريــة التفكــري وإرجــاء التقييــم والتركيــز علــى توليــد أكــرب قــدر مــن 
األفــكار وجــواز البنــاء علــى أفــكار اآلخريــن. مثــل التمهيــد للــدرس داخــل الفصــل الدراســي.

عالمــات  إضافــة  منهــم  ،وأطلــب  املتعلمــني  علــى  موضوًعــا  أقــرأ  أو   أعــرض  مثــال: 
. املوضــوع  قــراءة  وتيســر  الكتابــة  تنظيــم  يف  اســتخدامها  أثــر  الترقيم،واكتشــاف 

إسرتاتيجية العصف الذهني
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

1.3عرض أمثلة على 1
استخدامات مهارات 
الترقيم  والتعداد 
الرقمي والنقطي 
لتنظيم الكتابة  

لتبادل املعلومات مع 
اآلخرين .

مل يتمكن من عرض  
أمثلة على استخدامات 

مهارات الترقيم  
والتعداد الرقمي 
والنقطي لتنظيم 
الكتابة  لتبادل 

املعلومات مع اآلخرين.

متكن من عرض مثال 
على استخدامات 
مهارات الترقيم  
والتعداد الرقمي 
والنقطي لتنظيم 
الكتابة  لتبادل 

املعلومات مع اآلخرين  
مبساعدة زمالئه .

متكن من عرض  
استخدامات مهارات 
الترقيم  والتعداد 
الرقمي والنقطي 
لتنظيم الكتابة  

لتبادل املعلومات مع 
اآلخرين .

متكن من عرض  أمثلة 
على استخدامات مهارات 

الترقيم  والتعداد 
الرقمي والنقطي لتنظيم 
الكتابة  لتبادل املعلومات 

مع اآلخرين وساعد 
زمالءه على هذا.

4.2 استخدام مهارة 2
التعداد النقطي 

والرقمي يف برنامج 
معاجل النصوص 

يف إنشاء مستند  
للتواصل مع األسرة 

واألصدقاء .

مل يتمكن من استخدام 
مهارة التعداد النقطي 

والرقمي يف برنامج 
معاجل النصوص 

يف إنشاء مستند  
للتواصل مع األسرة 

واألصدقاء.

متكن من استخدام 
مهارة التعداد النقطي 

والرقمي يف برنامج 
معاجل النصوص يف 

إنشاء مستند  للتواصل 
مع األسرة واألصدقاء 

مبساعدة اآلخرين.

متكن من استخدام 
مهارة التعداد النقطي 

والرقمي يف برنامج 
معاجل النصوص 

يف إنشاء مستند  
للتواصل مع األسرة 

واألصدقاء.

متكن من استخدام 
مهارة التعداد النقطي 

والرقمي يف برنامج 
معاجل النصوص يف 

إنشاء مستند  للتواصل 
مع األسرة واألصدقاء 

وساعد زمالءه على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

املناقشات

التقومي املعتمد على 
األداء

الكتاب املدرسي

األقران فيديو تعليمي

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية



141

دليل المعلم                                                                                                                            الصف الرابع االبتدائي



142

دليل المعلم                                                                                                                            الصف الرابع االبتدائي

بطاقة األنشطة: مكونات أجهزتنا الرقمية

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

مييز بني الكيان املادي و الكيان الربجمي يف احلاسوب .

يظهــر الرغبــة يف متييــز وتصنيــف وحــدات اإلدخــال ) الفأرة – عصــا التحكــم – مايكروفون...

اخل ( ، وكذلــك مييــز ويصنــف وحــدات اإلخــراج ) طابعــة – مساعــات – شاشــة ...اخل ( 

املســتخدمة يف املدرســة و املــزنل وفقــاًَ لوظائفهــا.

يتعرف على وحدة املعاجلة املركزية   CPU ويستكشف  وظيفتها . 

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس مكونات أجهزتنا الرقمية

2.1 متييز أنواع  املعلومات التعليمية يف العامل الرقمي.
3.1 إظهار الرغبة يف متييز وتصنيف أنواع األجهزة الرقمية املستخدمة 

من احلياة اليومية  للمتعلم.

2.1 استكشاف وعرض معلومات يف هيئة نصوص، صوتيات، ومقاطع 
مصورة  من العامل الرقمي عن التقاليد.

3.1 إبداء رغبته يف تصنيف األجهزة الرقمية املختلفة يف املدرسة 
واملزنل وفقاًَ لوظائفها.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

ــن  ــرب م ــوع ،وتعت ــتخدامها يف أي موض ــكان اس ــيقة باإلم ــهلة وش ــتراتيجية س ــا: إس تعريفه
ــة. ــة معين ــيخ معلوم ــم ترس ــد املعل ــا يري ــة عندم ــرق الفعال الط

مثــال: يقســم املعلــم املتعلمــون اىل جماميــع صغــرية 5 اىل 6 متعلمــون بعــد أن يطلعهــم علــى 
الــدرس ، جيلــس أوال متعلــم متطــوع ويكــون قــد اختــار يف ذهنــه إحــدى أدوات اإلدخــال أو 
االخــراج يف جهــاز احلاســوب  ، يوجــه بعــد ذلــك باقــي املتعلمــون أســئلة يف حماولــة للتعــرف 

علــى االداة ، يتبــادل املتعلمــون األدوار فيمــا بينهــم بعــد تشــجيع املعلــم .

تعريفهــا: وهــي إســتراتيجية تعليميــة ابتكرهــا كل مــن ) هارســت( و ) شــورت ( ، تــأيت بعــد 
ــه ،حيــث  ــواردة في ــى األفــكار ال ــز عل ــوى علمــي. مــن خــالل التركي ــوى أو حمت قــراءة املحت

يربــط املتعلــم األفــكار الــواردة يف الــدرس مــن خــالل الرســم.
مثال: يطلب املعلم من املتعلمني رسم إحدى أدوات اإلدخال يف جهاز احلاسوب .

إسرتاتيجية الكرسي الساخن

إسرتاتيجية التعلم بالرسم
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

 2.1 استكشاف وعرض 1
معلومات يف الفرق بني 
الكيان املادي والكيان 

الربجمي يف احلاسوب. 

مل يتمكن من تقدمي 
أي معلومة يف الفرق 

بني الكيان املادي 
والكيان الربجمي يف 

احلاسوب .

متكن من تقدمي 
مثال يف الفرق بني 

الكيان املادي والكيان 
الربجمي يف احلاسوب 

مع بعض املساعدة 
والدعم من اآلخرين. 

متكن من تقدمي بعض 
األمثلة يف الفرق بني 
الكيان املادي والكيان 
الربجمي يف احلاسوب

متكن من تقدمي معلومات 
متعددة يف الفرق بني 
الكيان املادي والكيان 
الربجمي يف احلاسوب 

و ساعد زمالءه على 
استكشاف أمثلة أخرى.

3.1  إبداء رغبته 2
يف تصنيف األجهزة 

ووحدات اإلدخال 
ووحدات اإلخراج 

ووحدة املعاجلة 
املركزية  يف املدرسة 

واملزنل وفقاًَ لوظائفها.

ليس لديه أي 
رغبة يف تصنيف 
األجهزة وحدات 

اإلدخال ووحدات 
اإلخراج ووحدة 

املعاجلة املركزية يف 
املدرسة واملزنل وفقاًَ 

لوظائفها.

صنف األجهزة 
وحدات اإلدخال 

ووحدات اإلخراج 
ووحدة املعاجلة 

املركزية يف املدرسة 
واملزنل وفقاًَ لوظائفها 
األساسية بعد حتفيز 

اآلخرين له.

أبدى رغبته يف 
تصنيف األجهزة 
وحدات اإلدخال 

ووحدات اإلخراج 
ووحدة املعاجلة 

املركزية يف املدرسة 
واملزنل وفقاًَ 

لوظائفها.

أبدى رغبته يف تصنيف 
األجهزة وحدات 

اإلدخال ووحدات 
اإلخراج ووحدة املعاجلة 

املركزية يف املدرسة 
واملزنل وفقاًَ لوظائفها 

وحفز زمالءه على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

املالحظة

التقومي املعتمد على 
األداء

الكتاب املدرسي

بطاقات وصور

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة: كيف ننظم أعمالنا-إنشاء المجلدات     

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

استخدام جهاز احلاسوب يف إنشاء جملدات لتنظيم امللفات و تصنيفها حسب األنشطة
 واملناسبات اليومية .

مييز بني أنواع امللفات ) صوتية ، نصوص ، صور ، فيديو ...( .

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس كيف ننظم أعمالنا – إنشاء المجلدات

2.1 متييز أنواع  املعلومات التعليمية يف العامل الرقمي.
2.2 استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات للتعلم )الصوت 

والصورة( من العروض التقدميية واألحباث اخل .

2.1 استكشاف وعرض معلومات يف هيئة نصوص، صوتيات، ومقاطع 
مصورة  من العامل الرقمي عن التقاليد.

2.2 استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل األنشطة و املناسبات اليومية.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفهــا: لعبــة تعليميــة تدعــى باللغــة اإلجنليزيــة Tic Tac Toc  تلعــب بالورقــة والقلــم 
ــطة شخصني.    بواس

1. لعبة حتتاج إىل متعلمني 
2. األول O  والثاين X  وباإلمكان استبدال الرمزين بكلمتني من الدرس . 

3. يتــم اللعــب مبــلء أحــد املربعــات الــي تتشــكل مــن تقاطــع خطــني عموديــني مــع عموديــني 
أفقيــني .

ــا أو أفقيًّــا أو بشــكل قطــري يكــون  الالعــب الــذي ينجــح بتكويــن ثالثــة رمــوز متشــاهبة عموديًّ
. الفائز 

O X إسرتاتيجية

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم الفرصــة للتفكــري العلمــي ،حيــث يتحــدى التالميــذ 
ــا  ــون ويســتخلصون منه ــات وينظم ــون البيان ــا ،وجيمع ــا وحبثه املشــكالت فيخططــون ملعاجلته

اســتنتاجاهتم اخلاصــة .
مثــال: أعــرض جمموعــة مــن األوراق املبعثــرة والكتــب لعــدة مــواد وأطلــب مــن املتعلــم إجيــاد 

طريقــة حلــل هــذه الفوضــى وترتيبهــا .
مث أعــرض ســطح املكتــب يف جهــاز احلاســب والــذي حيتــوى علــى الكثــري مــن امللفــات والــي 
تســببت يف تشــويه املنظــر علــى ســطح املكتــب يف جهــاز احلاســوب ، اربــط بعــد ذلــك ترتيــب 

الكتــب يف درس إضافــة املجلــدات وتســميتها لترتيــب امللفــات . 

إسرتاتيجية حل املشكالت
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى
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املعيار                     
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1234

استكشاف أنواع امللفات 1
) صوتية، نصوص، 

فيديو (و تصنيفها يف 
جملدات.

مل يتمكن من 
استكشاف أنواع امللفات 

)صوتية، نصوص، 
فيديو( وتصنيفها يف 

جملدات.

متكن من استكشاف 
نوع من أنواع امللفات 
)صوتية، نصوص، 

فيديو( وتصنيفها يف 
جملدات مع بعض 

املساعدة و الدعم من 
اآلخرين.

متكن من استكشاف 
بعض أنواع امللفات  
)صوتية، نصوص، 

فيديو( وتصنيفها يف 
جملدات.

متكن من تقدمي أمثلة 
متعددة ألنواع امللفات  

صوتية، نصوص، 
فيديو( وتصنيفها 

يف جملدات و ساعد 
زمالءه على استكشاف 

أمثله أخرى.

استخدام جهاز 2
احلاسوب يف إنشاء 
جملدات لتسجيل 

األنشطة واملناسبات 
اليومية.

مل يتمكن من استخدام 
جهاز احلاسوب 

يف إنشاء جملدات 
لتسجيل األنشطة 

واملناسبات اليومية.

متكن من استخدام 
جهاز احلاسوب 

يف إنشاء جملدات 
لتسجيل األنشطة 

واملناسبات اليومية 
مبساعدة اآلخرين

متكن من استخدام 
جهاز احلاسوب 

يف إنشاء جملدات 
لتسجيل األنشطة 

واملناسبات اليومية.

متكن من استخدام 
جهاز احلاسوب 

يف إنشاء جملدات 
لتسجيل األنشطة 

واملناسبات اليومية 
وساعد زمالءه على 

ذلك.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

املالحظة

التقومي املعتمد على 
األداء

الكتاب املدرسي

التواصل بطاقات وصور

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة: البحث اآلمن في اإلنترنت

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

 املشاركة يف مناقشات حول ثقافة املجتمعات يف استخدام اإلنترنت بشكل آمن .
 عرض أمثلة على أمهية استخدام متصفحات اإلنترنت يف االتصال اآلمن.

 استخدام أحد برامج تصفح اإلنترنت يف البحث للوصول إىل املعلومات بسهولة ويسر. 

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس البحث اآلمن في اإلنترنت

1.1 تبادل األفكار باستخدام مناذج املعلومات من بلدان أخرى.
4.3 إعطاء أمثلة على أمهية استخدام األجهزة الرقمية يف  االتصال 

االمن.

1.1 املشاركة بأمثلة الستخدام مناذج املعلومات من الدول األخرى 
باملشاركة يف املناقشات على اإلنترنت.

4.3عرض أمثلة على استخدام األجهزة الرقمية   يف االتصال اآلمن.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم الفرصــة للتفكــري العلمــي ،حيــث يتحــدى املتعلمــون 
مشــكالت معينــة فيخططــون ملعاجلتــه وحبثهــا ،وجيمعــون البيانــات وينظمــون ويســتخلصون 

اســتنتاجاهتم.
مثــال: طلبــت مــين املعلمــة أن أكتــب تقريــراًَ مصــوراًَ  حــول موضــوع معــني . مــا هــي أســهل 

طريقــة إلجنــاز التقريــر؟  هــل جربــت أحــد برامــج تصفــح اإلنترنــت ؟ مــا هــو ؟ 

تعريفهــا: تســتخدم هــذه اإلســتراتيجية للمرحلــة االبتدائيــة وهــي تشــجع مجيــع املتعلمــني 
علــى االســتماع الفعــال واملشــاركة الفعالــة يف مناقشــات الفصــل.

ــب  ــون أغل ــت ، تك ــن لإلنترن ــئلة حــول االســتخدام اآلم ــدة أس ــا: امجــع ع ــة تطبيقه طريق
ــم أو ال . ــات بنع اإلجاب

مثال : 
أجلس ملدة زمنية تتجاوز ساعة يف استخدام اإلنترنت ) نعم   - ال ( وملاذا ؟

لن أعطي كلمات السر اخلاصة يب ألحد ) نعم – ال (. 

إسرتاتيجية حل املشكالت

إسرتاتيجية  أعواد املثلجات 
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

1.1 املشاركة يف 1
مناقشات بأمثلة حول  

استخدام اإلنترنت 
بشكل آمن.

مل يتمكن من املشاركة 
يف مناقشات بأمثلة 

حول  استخدام 
اإلنترنت بشكل آمن.

متكن من املشاركة 
يف املناقشات مبثال 

واحد  حول  استخدام 
اإلنترنت بشكل آمن 

مبساعدة اآلخرين

متكن من املشاركة 
يف املناقشات ببعض 

األمثلة حول استخدام 
اإلنترنت بشكل آمن.

متكن من املشاركة 
يف املناقشات بأمثلة 

متعددة حول  
استخدام اإلنترنت 

بشكل آمن.

4.3 عرض أمثلة على 2
استخدام متصفحات 

اإلنترنت يف البحث عن 
معلومة بشكل آمن.

مل يتمكن من عرض 
أي أمثلة على 

استخدام متصفحات 
اإلنترنت يف البحث عن 

معلومة  بشكل آمن.

متكن من عرض  مثال 
واحد على استخدام 
متصفحات اإلنترنت 

يف البحث عن معلومة  
بشكل آمن مبساعدة 

اآلخرين.

متكن من املشاركة 
يف املناقشات ببعض 

األمثلة حول استخدام 
اإلنترنت بشكل آمن.

متكن من عرض  أمثلة  
متنوعة على استخدام 

متصفحات اإلنترنت 
يف البحث عن معلومة  

بشكل آمن، و ساعد 
زمالءه على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

املالحظة

التقومي املعتمد على 
األداء

الكتاب املدرسي

سلم التقدير اللفظي بطاقات وصور

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة: لننجز أعمالنا 
                                  النسخ والقص و اللصق   

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

توظيــف وربــط مهــارة البحــث يف اإلنترنــت مبهــارة النســخ والقــص و اللصــق يف معــاجل النصوص 
لإلعــداد تقريــر إلحــدى املــواد الدراســية األخرى.

اســتخدام برنامــج معــاجل النصــوص يف حفــظ املشــاريع والتقاريــر الــي مت إعدادهــا ،مث حفظها 
يف جملــد باســم املتعلم . 

توظيــف مهــارة القــص و اللصــق يف إعــادة ترتيــب البيانــات يف التقاريــر ذات الصلــة باملــواد 
الدراســية األخــرى أو احليــاة اليوميــة .

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

3.2  استخدام األجهزة الرقمية  يف كتابة الرسائل النصية.
4.1  إعطاء أمثلة  على املعلومات من عامل البيئة الرقمية  ذات الصلة 

باملواد الدراسية.

3.2 استخدام األجهزة الرقمية لكتابة وتبادل الرسائل .
4.1 توظيف وتبين املعلومات من البيئة الرقمية يف خمتلف املواد الدراسية 

واحلياة اليومية.

لننجز أعمالنا ) النسخ – القص (
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفها: هي طريقة توضيحية لعرض حقيقة عملية باستخدام وسائل مناسبة.

ــرض  ــاز الع ــوب وجه ــاز احلاس ــتخدام جه ــق باس ــخ واللص ــارة النس ــم مله ــق املعل ــال: تطبي مث

العلــوي أم ناظــر املتعلــم ، تســمى هــذه الطريقــة بالنمذجــة ؛ألن املتعلــم يالحــظ منــاذج ملــا 

ــي.   ــق العمل هــو مــراد أن يتعلمــه، وحيــاول حماكاهتــا وجيــرب بنفســه التطبي

ــى زيــادة قدراهتــم يف حتليــل وتركيــب  تعريفهــا: تســاعد هــذه اإلســتراتيجية املتعلمــني عل
وتقــومي املعلومــات بطريقــة عقالنيــة.

مالحظــة: يعــرض املعلــم علــى املتعلمــني فيديــو يوضــح طريقــة القــص واللصــق مــن اإلنترنت، 
يستكشــف املتعلــم أداة القــص واللصــق ووظيفــة كل منهــا ومييزها .

إسرتاتيجية  العروض العملية

إسرتاتيجية التعلم باالكتشاف
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

3.2 استخدام 1
احلاسوب يف البحث 

وتبادل املعلومات 
والرسائل بني الربامج 

املختلفة  .

مل يتمكن من استخدام  
احلاسوب يف البحث 

وتبادل املعلومات 
والرسائل بني الربامج 

املختلفة  .

متكن من استخدام 
احلاسوب يف البحث 

وتبادل املعلومات 
والرسائل بني الربامج 

املختلفة  مبساعدة 
اآلخرين.

متكن من استخدام 
احلاسوب يف البحث 

وتبادل املعلومات 
والرسائل بني الربامج 

املختلفة  .

متكن من استخدام 
احلاسوب يف البحث 

وتبادل املعلومات 
والرسائل بني الربامج 

املختلفة  وساعد 
زمالءه على هذا.

4.1 توظيف مهارة 2
النسخ والقص واللصق 

يف إنشاء التقارير 
يف خمتلف املواد 

الدراسية واحلياة 
اليومية

مل يتمكن من توظيف 
وتبين إحدى املعلومات 
من البيئة الرقمية يف 
أي من املواد الدراسية 

أو احلياة اليومية.

متكن من توظيف و 
تبين أحد معلومات 
من البيئة الرقمية 

يف  املواد الدراسية مع 
الدعم من اآلخرين.

متكن من توظيف 
وتبين معلومات من 
البيئة الرقمية يف 

بعض املواد الدراسية.

متكن من توظيف 
و تبين معلومات 

من البيئة الرقمية 
يف املواد الدراسية 
املختلفة و ساعد 
زمالءه على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

املالحظة  الكتاب املدرسي

فيديو تعليمي

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة: الجداول   

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

ــاء جــداول منســقة واســتخدامها يف تســجيل  ــاجل النصــوص يف إنش ــج مع    اســتخدام برنام
ــة  . ــاة اليومي ــة و احلي ــبات اليومي ــطة و املناس األنش

ــارة إدراج جــدول و تنســيقه، مث التعديــل فيــه لعمــل تقاريــر منظمــة  توظيــف وتبــين مه   
ــية. ــواد الدراس ــف امل ملختل

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس الجداول

4.1  إعطاء أمثلة  على املعلومات من عامل البيئة الرقمية  ذات الصلة 
باملواد الدراسية  األخرى.

2.2 استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل املعلومات للتعلم )الصوت 
والصورة( من العروض التقدميية واألحباث اخل .

4.1 توظيف وتبين املعلومات من البيئة الرقمية يف خمتلف املواد الدراسية 
واحلياة اليومية.

2.2 استخدام األجهزة الرقمية يف تسجيل األنشطة و املناسبات اليومية.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

ــدم  ــث يق ــه ، حي ــا تعلم ــل م ــري  وحتلي ــم يف التفك ــاعد املتعل ــومي تس ــي أداة تق ــا: ه تعريفه
ــم منوذجــاًَ عبــارة عــن عموديــن أحدمهــا يســمى موجــب ) + ( ويهــدف إىل أن حيــدد   للمتعل
ــم  ــا ) - ( وهتــدف إىل أن حيــدد املتعل ــاين دلت ــم ، والث ــة يف التعل ــب اإلجيابي ــم اجلوان املتعل
اجلوانــب الســلبية يف التعلــم ) مفاهيــم مبهمــه( وذلــك يهــدف أن يطــور املتلعــم النشــاط بشــكل 

خمتلــف.
مثال: 

- دلتا+ موجب
	 لقد تعرفت على مفهوم اجلداول 

اإللكترونية .
	 أعرف أمهية تنظيم البيانات يف جدول .

	كيفية تنسيق اجلدول . 

	 أحتاج أن أفرق بني وضع النصوص يف 
جدول أو بدون جدول .

	 أحتاج إىل معرفة كيفية إنشاء جدول .
	 أعتقد انه ينبغي أن أمترن أكثر ألتقن 

مهارة تنسيق اجلدول . 

إسرتاتيجية  بلس دلتا 
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

4.1 توظيف مهارة 1
إدراج جدول وتنسيقه 

والتعديل عليه 
لعمل تقارير منظمة 

يف  خمتلف املواد 
الدراسية واحلياة 

اليومية.

مل يتمكن من توظيف 
مهارة إدراج جدول 
وتنسيقة والتعديل 
عليه لعمل تقارير 

منظمة يف أي من املواد 
الدراسية أو احلياة 

اليومية.

متكن من توظيف مهارة 
إدراج جدول وتنسيقه 

والتعديل عليه لعمل 
تقارير منظمة يف   
املواد الدراسية مع 

الدعم من اآلخرين.

متكن من توظيف مهارة 
إدراج جدول وتنسيقه 

والتعديل عليه لعمل 
تقارير منظمة يف  

بعض املواد الدراسية.

متكن من توظيف مهارة 
إدراج جدول وتنسيقه 

والتعديل عليه لعمل 
تقارير منظمة   يف 

املواد الدراسية 
املختلفة و ساعد 
زمالءه على هذا.

2.2 استخدام برنامج 2
معاجل النصوص 

إلنشاء جدول لتسجيل 
األنشطة و املناسبات 

اليومية.

مل يتمكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص إلنشاء 
جدول لتسجيل 

األنشطة املدرسية و 
املناسبات اليومية.

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص إلنشاء 
جدول لتسجيل 

األنشطة  املدرسية 
أو املناسبات اليومية 
مبساعدة اآلخرين.

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص إلنشاء 
جدول لتسجيل 

األنشطة  املدرسية أو 
املناسبات اليومية. 

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص إلنشاء 
جدول لتسجيل 

األنشطة املدرسية 
واملناسبات اليومية 
وساعد زمالءه على 

هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

سلم التقدير اللفظي الكتاب املدرسي

فيديو تعليمي

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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ً
 جميال

ً
بطاقة األنشطة: أرقم صفحاتي وأضع عنوانا

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يســتعرض برجميــات التواصــل مثــل معــاجل النصــوص يف عمــل غــالف جــذاب لبطاقــة هتنئــة 
بعيــد األضحــى املبــارك  .

استخدام مهارات معاجل النصوص يف إدراج أرقام للصفحات .
استخدام مهارات معاجل النصوص يف إدراج نصوص مجالية و تنسيقها بشكل صحيح.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

ً
 جميال

ً
أرقم صفحاتي وأضع عنوانا

3.3 استخدام األجهزة الرقمية بأمان.
3.2  استخدام األجهزة الرقمية  يف كتابة الرسائل النصية.

3.3 تطبيق قواعد تشغيل وإيقاف األجهزة الرقمية واستخدام النصوص 
والصور بشكل صحيح.

3.2 استخدام األجهزة الرقمية لكتابة وتبادل الرسائل .
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

مــن خــالل الــدرس يــربز ســؤال أو أســئلة حتتــاج إىل حبــث ودراســة، فيوجــه املعلــم تالميــذه إىل البحــث عــن 
إجابتهــا مــن املصــادر املتاحــة ، هــذه اإلســتراتيجية تدعــم وتعمــق اســتيعاب املتعلــم للمــادة العلميــة، كمــا 
أهنــا تــزود املتعلمــني بتغذيــة راجعــة  فوريــة عــن أدائهــم ، وكذلــك تتيــح للمتعلمــني ممارســة مهــارات التفكــري 

واالســتماع واالتصــال الشــفهي.

إسرتاتيجية  املناقشة

تعريفهــا: هــي إســتراتيجية تدريســية فاعلــة يف متثيــل املعرفــة عــن طريق أشــكال ختطيطية 
تربــط املفاهيــم بعضهــا بعضــاًَ خبطــوط أو أســهم يكتــب عليهــا كلمــات تســمى كلمــات الربــط 

الكتشــاف العالقــات بــني املفاهيــم ، وتعميــق الفهــم ، وتلخيــص املعلومــات ، وتقــومي الــدرس.
أهدافها: 

-تبسيط املعلومات على شكل صور وكلمات .
-ربط املفاهيم اجلديدة بالبنية املعرفية للمتعلم .

-تسهم يف إجياد عالقات بني املفاهيم .
-تنمية مهارات املتعلم يف تنظيم املفاهيم وتطبيقها وترتيبها .

- تزويد املتعلمني مبلخص ختطيطي مركز ملا تعلموه .
إجراءات التنفيذ: 

يطلــب املعلــم مــن الطلبــة إعــداد خريطــة ذهنيــة خلطــوات إدراج Word Art  وذلــك إلضافة 
نــص مجــايل للصفحة.

إسرتاتيجية
اخلرائط املفاهيمية
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

3.3 تطبيق قواعد 1
برنامج معاجل 

النصوص يف ترقيم 
الصفحات يف امللفات 

النصية  بشكل 
صحيح.

مل يتمكن من تطبيق 
برنامج معاجل 

النصوص يف ترقيم 
الصفحات يف امللفات 

النصية  بشكل واضح.

متكن من تطبيق 
قواعد برنامج معاجل 
النصوص يف ترقيم 
الصفحات يف امللفات 

النصية  مبساعدة 
اآلخرين.

متكن من تطبيق 
قواعد برنامج معاجل 
النصوص يف ترقيم 
الصفحات يف امللفات 

النصية  .

متكن من تطبيق 
قواعد برنامج معاجل 
النصوص يف ترقيم 
الصفحات يف امللفات 

النصية  و ساعد 
زمالءه على هذا.

3.2 استخدام برنامج 2
معاجل النصوص يف 

إدراج نصوص مجالية  
لكتابة وتبادل 

الرسائل .

مل يتمكن من استخدام  
أي جهاز رقمي لكتابة 

وتبادل الرسائل مع 
اآلخرين.

متكن من استخدام 
أحد  األجهزة 

الرقمية لكتابة 
وتبادل الرسائل 

مبساعدة اآلخرين.

متكن من استخدام 
بعض األجهزة 

الرقمية لكتابة 
وتبادل الرسائل مع 

اآلخرين.

متكن من استخدام 
أجهزة رقمية متنوعة 

لكتابة وتبادل 
الرسائل مع اآلخرين 

وساعد زمالءه على 
هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

املالحظة

التقومي املعتمد على 
األداء

الكتاب املدرسي

التواصل فيديو تعليمي

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة: أنا  أحب لغتي العربية

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

تطبيــق مــا تعلمــه مــن قواعــد اللغــة العربيــة يف كتابــة النصــوص بشــكل صحيــح باســتخدام  
مهــارة التدقيــق اإلمالئــي يف برنامــج معــاجل النصــوص .

عــرض أمثلــة الســتخدامات معــاجل النصــوص يف تصحيــح األخطــاء اإلمالئيــة و النحويــة يف 
التقريــر .

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس أنا أحب لغتي العربية )التدقيق اإلمالئي( 

3.3 استخدام األجهزة الرقمية بأمان.
1.3   تقدمي أمثلة على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عاملنا.

3.3 تطبيق قواعد تشغيل وإيقاف األجهزة الرقمية واستخدام النصوص 
والصور بشكل صحيح.

1.3 عرض أمثلة على استخدامات التكنولوجيا لتبادل املعلومات مع اآلخرين
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

يعــرض املعلــم علــى املتعلمــني فقــرة يف جهــاز العــرض العلــوي ، حتتــوي هــذه الفقــرة علــى 

الكثــري مــن األخطــاء اإلمالئيــة والنحويــة ، يســأل املعلــم املتعلمــون عــن ســبب وجــود اخلــط 

األمحــر أو األزرق أســفل بعــض الكلمــات ، يستكشــف املتعلــم وجــود اخلطــأ اإلمالئــي والنحــوي 

وهــو ســبب وجــود اخلطــوط حتــت بعــض املفــردات ، مث يطلــب منهــم تصحيــح األخطــاء.

تســاعد هــذه اإلســتراتيجية علــى العمــل الفــردي دون مشــاركة اآلخريــن ، ممــا يســاعد علــى 

تقــومي املتعلــم فرديًّــا للوقــوف علــى مســتواه العلمــي وحتســينه.

مثال: حل ورقة العمل صفحة 125 يف الكتاب املدرسي .

إسرتاتيجية  املناقشة 

إسرتاتيجية التعلم الذاتي 
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

عرض أمثلة على 1
استخدامات معاجل 

النصوص يف تصحيح 
األخطاء اإلمالئية 

والنحوية لتبادل 
املعلومات مع اآلخرين.

مل يعرض أمثلة على 
استخدامات معاجل 

النصوص يف تصحيح 
األخطاء اإلمالئية 

والنحوية لتبادل 
املعلومات مع اآلخرين.

متكن من عرض مثال 
على استخدامات معاجل 

النصوص يف تصحيح 
األخطاء اإلمالئية 
والنحوية   لتبادل 

املعلومات مع اآلخرين 
مبساعدة اآلخرين.

متكن من عرض مثال 
على استخدامات معاجل 

النصوص يف تصحيح 
األخطاء اإلمالئية 
والنحوية   لتبادل 

املعلومات مع اآلخرين.

متكن من عرض مثالني 
الستخدامات معاجل 

النصوص يف تصحيح 
األخطاء اإلمالئية 
والنحوية   لتبادل 

املعلومات مع اآلخرين.

تطبيق مهارة التدقيق 2
اإلمالئي يف تصحيح 

النصوص بشكل 
صحيح.

مل يتمكن من تطبيق 
مهارة التدقيق 

اإلمالئي يف تصحيح 
النصوص بشكل 

صحيح.

متكن من تطبيق مهارة 
التدقيق اإلمالئي يف 

تصحيح النصوص 
بشكل صحيح مبساعدة 

اآلخرين.

متكن من تطبيق مهارة 
التدقيق اإلمالئي يف 

تصحيح النصوص 
بشكل صحيح.

متكن من تطبيق مهارة 
التدقيق اإلمالئي يف 

تصحيح النصوص 
بشكل صحيح و ساعد 

زمالءه على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

املالحظة

التواصل الكتاب املدرسي

التقومي املعتمد على 
األداء

بطاقات وصور

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة: صوري في ألبومي

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

استكشاف أثر استخدام برنامج الصور حلفظ وإنشاء البوم صور .
 اســتخدام برنامــج الصــور يف إنشــاء ألبــوم صــور لتوثيــق األنشــطة اليوميــة و التنســيق عليــه 

)إضافــة نــص علــى الصــور، إلضافــة صــوت ...(.
عــرض أمثلــة علــى اســتخدام األســرة لربنامــج الصــور مبــا يالئــم احتياجــات املــزنل و يســهل 

التعلــم.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس صوري في ألبومي

2.3   استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف املزنل 
للتعلم .

1.2   عرض فيديو حول استخدام أدوات املعلوماتية يف احلياة والتعلم 
الفعال  .

2.3 عرض أمثلة على استخدام األسرة لألجهزة الرقمية  مبا يالئم 
احتياجات املزنل ويسهل التعلم.

1.2 استخدام األجهزة الرقمية يف توثيق األنشطة اليومية .
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

تعريفهــا: خطــة تدريســية تتيــح للمتعلــم الفرصــة للتفكــري العلمــي ،حيــث يتحــدى املتعلمــون 
مشــكالت معينــة فيخططــون ملعاجلتــه وحبثهــا ،وجيمعــون البيانــات وينظمــون ويســتخلصون 

اســتنتاجاهتم.
مثــال: طلبــت معلمــة االجتماعيــات إعــداد ألبــوم إلكتــروين حيتــوي صــوراًَ عــن أهــم املعــامل 

يف دولــة الكويــت  .
اختر أحد الربامج ؟  ماذا تفعل ؟

إسرتاتيجية حل املشكالت 

طريقة تطبيقها: يقسم الصف إىل جمموعات رباعية.
ــه  ــل في ــور و التعدي ــج الص ــوم يف برنام ــاء ألب ــة إنش ــوي  كيفي ــو حيت ــرض فيدي ــم يع املعل
ــزنل. ــة يف امل ــزة الرقمي ــتخدام األجه ــة اس ــا احلديث ــهلت التكنولوجي ــف س ــيقه ،وكي وتنس

 مث يقدم املعلم لكل جمموعة مكعب األسئلة. 
املتعلم رقم )1(  يرمي املكعب 
املتعلم رقم )2( يقرأ السؤال 

املتعلم رقم )3( جياوب السؤال 
املتعلم رقم )4( يصحح ويشجع 

مث تكرر اللعبة.
مالحظة: يطلب من كل متعلم كتابة سؤال عن كيفية إنشاء ألبوم الصور.

إسرتاتيجية التعلم التعاوني
)إسرتاتيجية مكعب األسئلة(
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

2.3 عرض أمثلة على 1
استخدام األسرة 

لربنامج الصور   مبا 
يالئم احتياجات 

املزنل ويسهل التعلم.

مل يتمكن من عرض  
أي مثال  على 

استخدام األسرة 
لربنامج الصور   فيما 

يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم .  

متكن من عرض أحد  
األمثلة على استخدام 
األسرة لربنامج الصور 

مبا يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم  

مبساعدة زمالئه.

متكن من عرض بعض 
األمثلة على استخدام 
األسرة لربنامج الصور 

مبا يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم. 

متكن من عرض أمثلة  
متنوعة على استخدام 
األسرة لربنامج الصور  

مبا يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم. 
و ساعد زمالءه على 

هذا.

 1.2 استخدام برنامج 2
الصوريف إنشاء ألبوم  

لتوثيق األنشطة 
اليومية.

مل يتمكن من استخدام 
برنامج الصوريف 

إنشاء ألبوم  لتوثيق 
األنشطة اليومية.

متكن من استخدام 
استخدام برنامج 

الصوريف إنشاء ألبوم  
لتوثيق األنشطة 

اليومية مبساعدة 
اآلخرين.

متكن من استخدام 
برنامج الصوريف 

إنشاء ألبوم  لتوثيق 
األنشطة اليومية .

متكن من استخدام 
برنامج الصوريف 

إنشاء ألبوم  لتوثيق 
األنشطة اليومية 

وساعد زمالءه على 
هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

التواصل الكتاب املدرسي

أجهزة لوحية

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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Smart Art :بطاقة األنشطة

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

توظيف مهارة Smart art  لعمل  ملخص ألحد  الدروس يف املواد الدراسية األخرى .
استخدام Smart Art  يف كتابة رسائل نصية بسيطة وجذابة.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

3.2  استخدام األجهزة الرقمية  يف كتابة الرسائل النصية.
4.1  إعطاء أمثلة  على املعلومات من عامل البيئة الرقمية  ذات الصلة 

باملواد الدراسية  األخرى.

3.2 استخدام األجهزة الرقمية لكتابة وتبادل الرسائل.
4.1 توظيف و تبين املعلومات من البيئة الرقمية و احلياة اليومية يف 

خمتلف املواد الدراسية  األخرى.

Smart art
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

يعــرض املعلــم علــى املتعلمــني فقــرة يف جهــاز العــرض العلــوي ، حتتــوي هــذه الفقــرة علــى 
الكثــري املفــردات واملفاهيــم الــي كتبــت جبانــب بعضهــا بالطريقــة التقليديــة ، يطلــب منهــم 
أفــكاراًََ لتغيــري شــكل الصفحــة ليصبــح أكثــر جاذبيــة ، ويكــون هــذا مقدمــة للدخــول يف شــرح 

.  Smart Art برنامــج

تعريفهــا: هــي وســيلٌة توضيحّيــة وتدريســّية تســتخدُم يف املــدارس واجلامعــات، واهلــدُف منهــا 

توضيــُح كافــِة املفاهيــم الرئيســّية والفرعّيــة الــي تشــمُل املــادة الدراســّية.

مثــال: اطلــب مــن املتعلمــني عمــل خريطــة ألهــم املفاهيــم لــدرس مــن دروس مــادة العلــوم ، 

باإلمــكان اشــتراك اكثــر مــن متعلــم يف اخلريطــة الواحــدة لتنميــة العمــل التعــاوين بينهــم .

إسرتاتيجية  املناقشة

إسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية  
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

3.2 استخدام برنامج 1
معاجل النصوص 

إلنشاء خمطط هيكلي 
رسومي .

مل يتمكن من استخدام  
برنامج معاجل 

النصوص إلنشاء 
خمطط هيكلي رسومي.

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص إلنشاء 
خمطط هيكلي رسومي 

مبساعدة اآلخرين.

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص إلنشاء 
خمطط هيكلي رسومي.

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص إلنشاء 
خمططات هيكلية 
رسومية متنوعة 

وساعد زمالءه على 
هذا.

4.1 توظيف مهارة 2
املخطط اهليكلي 

الرسومي  لعمل ملخص  
يف إحدى املواد 

الدراسية واحلياة 
اليومية.

مل يتمكن من توظيف 
مهارة املخطط اهليكلي 

الرسومي  لعمل 
ملخص يف إحدى املواد 

الدراسية أو احلياة 
اليومية.

متكن من توظيف 
مهارة املخطط اهليكلي 

الرسومي  لعمل ملخص 
يف إحدى  املواد 

الدراسية أو احلياة 
اليوميه مع الدعم من 

اآلخرين.

متكن من توظيف 
مهارة املخطط اهليكلي 

الرسومي  لعمل 
ملخص يف بعض املواد 

الدراسية أو احلياة 
اليومية .

متكن من توظيف 
مهارة املخطط اهليكلي 

الرسومي  لعمل ملخص 
يف املواد الدراسية 
املختلفة أو احلياة 

اليومية و ساعد 
زمالءه على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

التواصل الكتاب املدرسي

بطاقات وصور

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة: إعداد الصفحة - الطباعة   

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

يتعرف على قواعد تشغيل وإيقاف جهاز الطابعة .   

استكشاف أثر سهولة استخدام  الطابعة يف املزنل .   

ــاه  ــة ، اجت ــم الصفح ــد حج ــة ، حتدي ــش الصفح ــب ) هوام ــى ترتي ــن عل ــز اآلخري حيف   

الصفحــة( قبــل طباعتهــا .

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس اعداد الصفحة – الطباعة

3.3 استخدام األجهزة الرقمية بأمان.
2.3 استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف املزنل 

للتعلم .

3.3 تطبيق قواعد تشغيل وإيقاف األجهزة الرقمية واستخدام النصوص 
والصور بشكل صحيح.

2.3 عرض أمثلة على استخدام األسرة لألجهزة الرقمية  مبا يالئم 
احتياجات املزنل ويسهل التعلم.
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة ،وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
ــق  ــى التطبي ــز عل ــم، ويفضــل التركي ــل املعل ــن دلي ــوي م ــب الترب ــل اإلســتراتيجيات اجلان إىل دلي
العملــي املباشــر مــن قبــل املتعلــم علــى جهــاز احلاســوب ممــا لــه مــن أثــر فعــال يف حتقيــق الكفايــات 

اخلاصــة بالــدرس.

ــومي  ــب وتق ــل وتركي ــم يف حتلي ــادة قدراهت ــى زي ــني عل ــتراتيجية املتعلم ــذه اإلس ــاعد ه تس

ــة. ــة عقالني ــات بطريق املعلوم

ــى املتعلمــني فيديــو يوضــح إعــداد هوامــش الصفحــة ،مث طريقــة  ــم عل مثــال: يعــرض املعل

طباعتهــا وعــدد النســخ ، يستكشــف املتعلــم طريقــة تعديــل هوامــش الصفحــةمث طباعتهــا، 

ويطبــق ذلــك مبفــرده دون مســاعدة اآلخريــن . 

إسرتاتيجية التعلم  باالكتشاف
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

3.3 تطبيق قواعد 1
ترتيب الصفحة من 

حيث )اهلوامش – 
احلجم – االجتاه( 

وطباعتها بشكل 
صحيح.

مل يتمكن من تطبيق 
قواعد ترتيب 

الصفحة من حيث 
)اهلوامش – احلجم 

– االجتاه ( وطباعتها 
بشكل صحيح.

متكن من تطبيق 
قواعد ترتيب 

الصفحة من حيث 
)اهلوامش – احلجم 

– االجتاه ( وطباعتها 
بشكل صحيح مبساعدة 

اآلخرين.

متكن من تطبيق 
قواعد ترتيب 

الصفحة من حيث 
)اهلوامش – احلجم 

– االجتاه ( وطباعتها 
بشكل صحيح .

متكن من تطبيق 
قواعد ترتيب 

الصفحة من حيث 
)اهلوامش – احلجم 

– االجتاه ( وطباعتها 
بشكل صحيح و ساعد 

زمالءه على هذا.

2.3 عرض أمثلة على 2
استخدام األسرة 

للطابعه مبا يالئم 
احتياجات املزنل 

ويسهل التعلم.

مل يتمكن من عرض  
أي مثال  على 

استخدام األسرة 
الطابعة فيما يالئم 

احتياجات املزنل 
ويسهل التعلم .  

متكن من عرض أحد  
األمثلة على استخدام 
األسرة الطابعة فيما 

يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم 

مبساعدة زمالئه.

متكن من عرض بعض 
األمثلة على استخدام 
األسرة الطابعة فيما 

يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم.

متكن من عرض أمثلة  
متنوعة على استخدام 

األسرة  الطابعة 
فيما يالئم احتياجات 

املزنل ويسهل التعلم 
و ساعد زمالءه على 

هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

املالحظة الكتاب املدرسي

فيديو

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة، وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية
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بطاقة األنشطة: القوالب

شرح المعيار وربطه بالكفاية وكيفية تحقيقه

 استكشاف أثر استخدام القوالب اجلاهزة لتسهيل احلياة و التعلم الفعال .

 اســتخدام برنامــج معــاجل النصــوص يف إنشــاء قوالــب متنوعــة و التعديــل عليهــا مبــا يالئــم 
احتياجــات املــزنل و يســهل التعلــم.

الكفايات

المعيار

عنوان
الدرس

1.2  عرض فيديو حول استخدام أدوات املعلوماتية يف احلياة والتعلم 
الفعال.

2.3 استكشاف أثر استخدام األجهزة الرقمية لتسهيل احلياة يف املزنل 
للتعلم .

1.2استخدام األجهزة الرقمية يف توثيق األنشطة اليومية.
2.3 عرض أمثلة على استخدام األسرة لألجهزة الرقمية  مبا يالئم 

احتياجات املزنل ويسهل التعلم.

القوالب
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األنشطة وأساليب التعلم

مالحظــة: هــذه اإلســتراتيجيات مقترحــة وميكــن للمعلــم اختيــار إســتراتيجية أخــرى بالرجــوع 
إىل دليــل اإلســتراتيجيات اجلانــب التربــوي مــن دليــل املعلــم.

يــوزع املعلــم املتعلمــني إىل جمموعــات ،ويطلــب مــن كل جمموعــة أن تصمــم قالبــاًَ جاهــزاًَ مــن 
برنامــج معــاجل النصــوص ،فيــه دعــوة حلضــور حفــل التفــوق بنهايــة العــام الدراســي ، أمجــل 

بطاقــة حتصــل علــى نقــاط إضافيــة .

تعــد هــذه اإلســتراتيجية مــن الطــرق املثلــى خاصــة للمتعلــني يف املرحلــة االبتدائيــة ، كوهنــا 
ــيقة  ــورة ش ــق بص ــات واحلقائ ــن املعلوم ــري م ــبهم الكث ــم وتكس ــذب انتباهه ــى ج ــاعد عل تس

وجذابــة ، وال بــد أن يســتخدم املعلــم أســلوب متثيــل املوقــف بقــدر اإلمــكان .
مثــال : أراد بــدر أن يدعــو أصدقــاءه حلفــل تفوقــه ،وبــدأ يكتــب مســتلزمات احلفــل، وحيــدد 

ميزانيــة معقولــة ....اخل 

إسرتاتيجية  التعلم التعاوني   

إسرتاتيجية القصة
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م

مستوى األداء

توصيف مستوى

 األداء

املعيار                     

ممتازجيد جداًَجيدمقبول 

1234

1.2استخدام برنامج 1
معاجل النصوص  يف 

إنشاء قوالب متنوعة 
والتعديل عليها لتوثيق 

األنشطة اليومية.

مل يتمكن من 
استخدام برنامج 

معاجل النصوص  يف 
إنشاء قوالب متنوعة 

والتعديل عليها لتوثيق 
األنشطة اليومية .

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص  يف إنشاء 
قوالب متنوعة 

والتعديل عليها لتوثيق 
األنشطة اليومية 

مبساعدة اآلخرين.

متكن من استخدام 
برنامج معاجل 

النصوص  يف إنشاء 
قوالب متنوعة 
والتعديل عليها 

لتوثيق األنشطة 
اليومية.

متكن من استخدام  
برنامج معاجل النصوص  
يف إنشاء قوالب متنوعة 
والتعديل عليها لتوثيق 

األنشطة اليومية وساعد 
زمالءه على هذا.

2.3 عرض أمثلة على 2
استخدام األسرة 

للقوالب يف برنامج 
معاجل النصوص   مبا 

يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم.

مل يتمكن من عرض  
أي مثال  على 

استخدام األسرة 
للقوالب يف برنامج 

معاجل النصوص   فيما 
يالئم احتياجات 

املزنل ويسهل التعلم .  

متكن من عرض 
أحد  األمثلة على 
استخدام األسرة 

للقوالب يف برنامج 
معاجل النصوص فيما 

يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم  

مبساعدة زمالئه.

متكن من عرض 
بعض األمثلة على 
استخدام األسرة 

للقوالب يف برنامج 
معاجل النصوص 

فيما يالئم 
احتياجات املزنل 

ويسهل التعلم  .

متكن من عرض أمثلة  
متنوعة على استخدام 

األسرة للقوالب يف 
برنامج معاجل النصوص 
فيما يالئم احتياجات 
املزنل ويسهل التعلم  

وساعد زمالءه على هذا.

أدوات
التقويم

مراجع
إثرائية

مصادر
التعلم

التقومي املعتمد على 
األداء

التواصل الكتاب املدرسي

املالحظة بطاقات وصور 
فيديو

أجهزة املخترب

ــم أن يســتعني باملحــددات الوصفيــة  مالحظــة: هــذه املحــددات الوصفيــة مقترحــة ،وميكــن للمعل
املوجــودة  يف اجلانــب التربــوي بالكتــاب.

المحددات الوصفية


