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I C T
تكمن �أهمية �ملعايري �ملهنية للمعلم يف �أنها ت�ؤ�س�س  
�لعملية وحت�سني  تط�ير  بهدف  �ملعامل،  و��سحة  عمل   لبيئة 
 �لتعليمة ب�سكل خا�س و�لعملية �لرتب�ية ب�جه عام، و�الرتقاء
ما ت��سح  كما  �لعري�سة  �خلط�ط  له  وتر�سم  مهنياً،   باملعلم 
له وت�فر  �أد�ئه،  م�ست�يات  له  وحتدد  يقدمه،  �أن  مت�قع   ه� 
 مظلة �آمنه للأد�ء �ل�ظيفي لك�نها مرجعية ت��سح �خل�سائ�س
�ملهنية �ملرغ�بة، وتك�ن د�فع للرتقاء بنف�سه، وتط�ير قدر�ته.
�لتعليم تط�ير  ح�ل  �لرتبية  وز�رة  روؤية  �إن  �ملعلم   عزيزي 
�أعد وعليه فقد  وباأدو�ر جديدة  بفكر جديد،  �إىل معلم   حتتاج 
 هذ� �لدليل مل�ساعدتك كمعلم على فهم ما يجب �أن تك�ن عليه
  جتاه �ملنهج �لقائم على �ملعايري و�لكفايات، لتح�سني ممار�ساتك
�أف�سل. ترب�ي  مل�ستقبل  �ملدر�سية  �لبيئة  ولتط�ير           �ل�سفية 

�أكت�بر 2018  

فهد �إبر�هيم �مليا�س
�مل�جه �لفني �الأول للحا�س�ب

مقدمة
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 مفاهيم
ومصطلحات

وثيقة المنهج الوطني

 تعد وثيقة �ملنهج �ل�طني ر�سالة �إ�سافية للمعلمني
من للتمكن  �لدعم  �إعطاء  �إىل  وتهدف   و�ملعلمات 
 �لتفّكر ح�ل �ملناهج �حلالية �ملقدمة، وت��سيح كيف
 مت بناء نظام �ملنهج �لقائم على �ملعايري و�لكفايات،
 ودوره يف حت�سني �ملخرجات �لتعليمية لدى �ملتعلمني

وزيادة قدر�تهم �لتناف�سية على �مل�ست�ى �لعاملي.

و�لقيم و�الجتاهات  و�ملهار�ت  �ملعارف  من   منظ�مة 
 �لتي تتط�ر من خلل �لتعلم، و�لتي ميكن �إعد�دها
 من �أجل �لتعرف على �مل�ساكل وحلها يف جمال معني
من متن�عة  جمم�عة  يف  متد�خلة  جماالت  يف   �أو 
وعامة، �أ�سا�سية،  كفايات  �إىل:  وتنق�سم   �ل�سياقات. 

وخا�سة.

 عبار�ت �ر�سادية ميكن من خللها �حلكم  على �أد�ء
 معني يف م�ست�ى معني لتحقيق �لكفايات �لتعليمية،
وتنق�سم �إىل ن�عني، معايري �ملنهج، ومعايري �الأد�ء.

الكفايات التربوية

المعايير التربوية

I C T
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I C Tمفاهيم 
ومصطلحات

المحددات الوصفية
 �إحدى �أدو�ت �لتق�مي �ل��قعي �لتي ت�ستخدم عبار�ت
بدقة، �ملتعلمني  �أد�ء  لتقييم  حمددة   م��س�فة 
حتديد يف  �ملتعلم  وي�ساعد  خمتلفة.  م�ست�يات   يف 
�الأد�ء وذلك من �أجل حت�سني  �لتالية من   خط��ته 

خلل م�ؤ�سر�ت و��سحة للمعايري �ملحددة.

�لعمليات على  للحكم  و�لدورية  �ملنظمة   �لعملية 
و�لن��جت و�ملمار�سات �لتعليمية �أثناء عملية �لتعلم.

�الإجناز م�ست�ى  على  �لتعرف  �إىل  تهدف   عملية 
معايري حتقق  يف  و�ملتعلمني  �ملعلمني  حققه   �لذي 
عده �أ�سكااًل  وياأخذ  حمددة  فرت�ت  يف  ويعد   �ملنهج، 

منها �الختبار �لعملي و�مل�ساريع.

التقويم البنائي

التقويم النهائي



7

I C T  مفاهيم
ومصطلحات

تحليل وتفسير النتائج
�لدقيقة و�ملعل�مات  �لبيانات  ��ستثمار   عملية 
�أ�س�س منظمة و�أدو�ت حمددة حتى يتم  �ملبنية على 
�ملدرو�سة وذلك من خلل عمليات �لقر�ر�ت   �تخاذ 
بهدف و�ملمار�سات،  �الأن�سطة  من  لكل   �لتق�مي 
 ت�سحيح �مل�سار�ت وجتنب �النحر�فات �سعًيا لتحقيق

�جل�دة.

تقدم �لتي  و�مل��رد  و�خلرب�ت  �الأن�سطة   جميع 
خارجها، �أو  �ملدر�سة  د�خل  كانت  �س��ء   للمتعلم 
حتقيق على  �ملتعلمني  مل�ساعدة  لها   و�ملخطط 
على و�حل�س�ل  �لتعليمية،  �لكفايات  من   جمم�عة 

�أف�سل �لنتائج بناًء على قدر�تهم و�مكانياتهم.

�ملعلم قبل  من  تعد  ومفت�حة  مرنة  تعليم   بنية 
 تركز على �إد�رة عملية �لتعليم و�لتعلم وتهدف �إىل
باأن لديها تعليمية حمددة وتتميز   حتقيق كفايات 
�الأن�سطة طريقها  عن  وحتدد  م�سرتك،   م��س�ع 

�لتعليمية �ملنا�سبة لتحقيق ن��جت �لتعلم.

المنهج الدراسي

وحدة التعلم وخطة الدرس



8

I C Tمفاهيم 
ومصطلحات

تحليل بيئة التعلم
 جمم�عة من �لظروف �ملادية و�لتدري�سية �خلا�سة
 بت�سميم �ملكان �لذي ي�سغله �ملخترب و�ملبنى �ملدر�سي،
�لتعليمية و�مل�سادر  و�لتقنيات  و�الأجهزة  �مل��د   ون�ع 
�لتعليمي ون�ساطهم  �ملتعلمني  و�أفعال   �ملت��فرة، 

د�خل �ملخترب.

�أثناء �ملتعلمني  لدى  �ملف�سلة  و�الأ�ساليب   �لطرق 
باختلف وتختلف  �لتعلم،  لعملية   ممار�ساتهم 

مي�لهم و�جتاهاتهم و�هتماماتهم.

كّل فيها  ي�سارك  و�لتي  لها،  �ملخّطط  �الأفعال   كل 
�أجل من  وخارجه،  �ل�سّف  د�خل  و�ملتعّلم  �ملعّلم   من 
�ملهار�ت �كت�ساب  بهدف  و�إثر�ئه،  �لتعّلم   تعزيز 
 و�لقيم و�الجّتاهات �لتي ت�ساعد يف حتقيق �لكفايات

�لتعليمية.

أنماط المتعلمين

أنشطة التعلم
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I C T  مفاهيم
ومصطلحات

مصادر التعلم
 جميع �مل��رد �ملتاحة جلعل عملّية �لتعليم �أكرث فعالية،
كاالأفر�د �ملختلفة  �لتعلم  م�سادر  خلل  من   وذلك 
و�الأجهزة �لتعليمية  و�مل��د  �لتعليمي   و�ملحت�ى 
 و�لتجهيز�ت وبيئة �ملتعلم و�ال�سرت�تيجيات �لتعليمية.
 من �أجل حت�سني �لعملية �لتعليمية وتفعيل �مل�ساركة

�لفعالة بني �ملعلم و�ملتعلم.

وبيئة و�ملتعلم  �ملعلم  بني  �لتفاعل  �إد�رة   عملية 
 �لتعلم من خلل �أن�سطة منظمة بهدف �الن�سباط
حتمل �ملتعلم  وتع�يد  �لنظام،  على   و�ملحافظة 
�لعمل و�أ�ساليب  بالنف�س،  و�لثقة   �مل�س�ؤولية، 

�جلماعي و�لتعاوين، و�حرت�م �آر�ء �الآخرين.

للمتعلمني �لعلمية  �ملادة  لت��سيل  تهدف   عملية 
�إثارة على  باالأ�سا�س  وتعمل  ما،  كفاية   لتحقيق 
وت�ؤدي �ملعل�مات،  ال�ستقبال  �ملتعلم  ود�فعية   تفاعل 
 �إىل ت�جيهه نح� �لتغيري �ملطل�ب وذلك من خلل

�ل��سائل و�لطرق �لتي يتخذها �ملعلم.

إدارة بيئة التعلم

 استراتيجيات التعلم
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I C Tمفاهيم 
ومصطلحات

المسوغ التربوي
تعني �ملربر�ت �لكامنة ور�ء �ختيار �ملعيار.

 عبارة ي�ستند �إليها يف �حلكم على �جل�دة يف �س�ء ما
 ت�سمنته هذه �لعبارة من و�سف لل�سل�ك، و�ملمار�سات
 �لتي تعرب عن قيمة �أو �جتاهات �أو �أمناط تفكري، �أو
 قدرة على حل م�سكلت و�تخاذ �لقر�ر�ت، باعتبارها

خط�طاً �إر�سادية متثل �مل�ست�ى �لن�عي للأد�ء.

للملحظة قابلة  ون�ساطات  �ل�سل�ك  ت�سف   عبار�ت 
بها حيث يظهر و�لقيام   و�لقيا�س، وميكن حتقيقها 
معيار حتقيق  يف  �ملعلم  تقدم  مقد�ر  خللها   من 
�لذي �لرتب�ي  �ل��قعي  بال�سياق   ما، وهي مرتبطة 
�ملعيار، وميكن �حلكم من خللها على  ميار�س فيه 

�أد�ء معني يف م�ست�ى معني.

المعيار

مستويات المعيار
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ممتاز

مرض

مرض إلى حد ما

غير مرض

ضعيف جداً

ويرتقي �لتعلم،  لعملية  و�ملي�سر  و�ملتميز،   �ملبادر، 
بنف�سه، وي�سعى ن�سر ذلك بني زملئه.

ال ولكن  يفعل،  �أن  عليه  يجب  ما  يفهم   تقليدي، 
يظهر ذلك من خلل ممار�سته للعملية �لتعليمية.

 روتيني �الأد�ء، منطي، ال يقبل �لتجديد، ويكتفي مبا
�أكت�سبه من معارف وممار�سات قدمية.

 ال يجيد فهم متطلبات �لعملية �لتعليمية، وال ي�سعى
و�حلر�س �لدقة  تنق�سه  مبال،  غري  ذ�ته،   لتط�ير 

على �سري �لعملية �لتعليمية، متمح�ر ح�ل ذ�ته.

 �لفاهم الأدو�ره، يعمل با�ستمر�ر وفق �الأطر �مل��س�عة
ويلتزم بها، ويحاول �أن يرتقي بنف�سه.

ممتاز

مرض

مرض
إلى حد ما 

غير
مرض

 ضعيف
جداً

 مستويات
المعيار
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متحمس للتدريس.

 يظهر اهتمامات وثقة
بالتدريس

متزن وغير انفعالي.

عادل وغير منحاز.

 يشيع روح األلفة بين
المتعلمين.

مستمع جيد للمتعلمين.

 يشيع جو من البهجة
والتشويق في الحصة.

يتمتع بروح المبادرة.

 السمات
الشخصية
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ممتاز

مرض إلى حد ما

ضعيف جداً

مرض

غير مرض
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�لدعم تعطيه  �ل�طني  �ملنهج  وثيقة  على  �ملعلم  �طلع   �إن 
�ملقدمة، �حلالية  �ملناهج  ح�ل  �لتفكر  من  للتمكن   �لكامل 
مع �لنقا�س  تر�سيد  يف  وت�ساهم  �لتفكري  على  �ملعلم   وحتفز 

�لزملء، وي�ؤدي �إىل �سمان تعليم �أف�سل للمتعلمني.

 ملم بوثيقة المنهج الوطني وأقسامها
المختلفة.

وي�ستخدمها �ل�طني  �ملنهج  وثيقة  فهم   متمكن من 
�ملتعلمني، لدى  �لتعليمية  �ملخرجات  حت�سني   لدعم 
�لتعليمية، �ملمار�سات  لتح�سني  ملم��س  دعم   ويقدم 

وي�سارك ذلك مع زملءه.

وي�ستخدمها �ل�طني  �ملنهج  ب�ثيقة  معرفة   لديه 
�ملتعلمني، لدى  �لتعليمية  �ملخرجات  حت�سني   لدعم 
لتح�سني ملم��س  دعم  تقدمي  ي�ستطيع  ال   ولكن 

�ملمار�سات �لتعليمية.

و�أق�سامها �ل�طني  �ملنهج  ب�ثيقة  معرفة  يظهر   ال 
�ملختلفة.

لدعم وي�ستخدمها  �ل�طني  �ملنهج  ب�ثيقة   ملم 
ويقدم �ملتعلمني،  لدى  �لتعليمية  �ملخرجات   حت�سني 

دعم ملم��س لتح�سني �ملمار�سات �لتعليمية.

ال ولكن  �ل�طني،  �ملنهج  ب�ثيقة  معرفة   يظهر 
�ملخرجات حت�سني  لدعم  ��ستخد�مها   ي�ستطيع 

�لتعليمية لدى �ملتعلمني.

 وثيقة المنهج
الوطني

1



المستويات

المسوغ التربوي

ممتاز

مرض إلى حد ما

ضعيف جداً

مرض

غير مرض

المستويات

المسوغ التربوي

ممتاز

مرض إلى حد ما

ضعيف جداً

مرض

غير مرض
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�ملختلفة وم�ست�ياتها  �لرتب�ية  بالكفايات  �ملعلم  �إملام   �إن 
 )�أ�سا�سية، عامة، خا�سة(، وحتديد �لتط�ر �الأفقي و�لر�أ�سي
م�ساندة على  �لقدرة  �ملعلم  باإك�ساب  كفيل  كفاية،  كل   ملدي 
 �ملتعلمني يف معرفة ومعاجلة وت��سيل و�كت�ساف �ملعل�مات،

وي�ظفها مع �ملتعلمني لبناء �ملعرفة.

 متمكن من �لكفايات �لرتب�ية وم�ست�ياتها وجماالتها
معرفة يف  �ملتعلمني  مل�ساندة  وي�ستخدمها   �ملختلفة. 
 ومعاجلة وت��سيل و�كت�ساف �ملعل�مات، وي�ظفها مع
�ملتعلمني لبناء �ملعرفة، ويقدم �لدعم للآخرين فيها.

وم�ست�ياتها �لرتب�ية  بالكفايات  معرفة   لديه 
�ملتعلمني مل�ساندة  وي�ستخدمها  �ملختلفة.   وجماالتها 
�ملعل�مات، و�كت�ساف  وت��سيل  ومعاجلة  معرفة   يف 

ولكن ال ي�ظفها مع �ملتعلمني لبناء �ملعرفة.

وم�ست�ياتها �لرتب�ية  بالكفايات  معرفة  يظهر   ال 
وجماالتها �ملختلفة.

وجماالتها وم�ست�ياتها  �لرتب�ية  بالكفايات   ملم 
معرفة يف  �ملتعلمني  مل�ساندة  وي�ستخدمها   �ملختلفة. 
 ومعاجلة وت��سيل و�كت�ساف �ملعل�مات، وي�ظفها مع

�ملتعلمني لبناء �ملعرفة.

وم�ست�ياتها �لرتب�ية  بالكفايات  معرفة   يظهر 
��ستخد�مها ي�ستطيع  ال  ولكن  �ملختلفة.   وجماالتها 
وت��سيل ومعاجلة  معرفة  يف  �ملتعلمني   مل�ساندة 

و�كت�ساف �ملعل�مات.

 الكفايات
التربوية

ومستوياتها2 التربوية  بالكفايات   ملم 
ومجاالتها المختلفة.
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ممتاز

مرض إلى حد ما

ضعيف جداً

مرض

غير مرض
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بناء بكيفية  كامًل  �إملاماً  ملماً  �ملعلم  يك�ن  �أن  �الأهمية   من 
م�ست�ى عن  تعرب  �لتي  �ملنهج  ملعايري  وفقاً  �لدر��سي   �ملنهج 
�لتي �الأد�ء  ومعايري  �سف،  كل  نهاية  يف  �ملت�قع   �الإجناز 
 تعرب عن م�ست�ى �الإجناز �ملت�قع للكفايات �لعامة يف نهاية

�ملرحلة �لتعليمية.

وكيفية �لرتب�ية،  �ملعايري  ��ستخد�م  من   متمكن 
 حتديد م�ست�ى �الإجناز �ملت�قع، وي�ظفها يف حت�سني
لزملئه يف �لدعم  ويقدم  �لتعليمية،  �لعملية   ج�دة 

ذلك.

وي�ستخدمها �لرتب�ية،  باملعايري  معرفة   لديه 
ي�ستطيع وال  �ملت�قع،  �الإجناز  م�ست�ى  حتديد   يف 

ت�ظيفها يف حت�سني ج�دة �لعملية �لتعليمية.

ال يظهر معرفة باملعايري �لرتب�ية.

حتديد وكيفية  �لرتب�ية،  �ملعايري  با�ستخد�م   ملم 
�ملت�قع، وي�ظفها يف حت�سني ج�دة �الإجناز   م�ست�ى 

�لعملية �لتعليمية.

ي�ستطيع ال  ولكن  �لرتب�ية،  باملعايري  معرفة   يظهر 
��ستخد�مها يف حتديد م�ست�ى �الإجناز �ملت�قع.

 المعايير
التربوية

3 لتحديد التربوية  المعايير   يوظف 
مستوى اإلنجاز المتوقع للكفاية.



المستويات

المسوغ التربوي

ممتاز

مرض إلى حد ما

ضعيف جداً

مرض

غير مرض

المستويات

المسوغ التربوي

ممتاز

مرض إلى حد ما

ضعيف جداً

مرض

غير مرض

17

�أي �إىل  ت�سف  �جل�دة،  م�ست�ى  حتديد  من  �ملعلم  متكن   �إن 
 مدى ينبغي �أن تتحقق �لكفايات �خلا�سة يف نهاية كل �سف،
م�ساألة �الأد�ء  لتح�سني  �ل��سفية  �ملحدد�ت  وحتدد   وت�سف 
 �لتقييم �لبنائي على م�ست�ى �لف�سل �لدر��سي، مبا يتنا�سب

مع �حتياجات �ملادة و�ملتعلمني.

وي�ستخدمها �ل��سفية  �ملحدد�ت  من   متمكن 
�ملتعلمني لدى  �لتعليمية  �ملخرجات  حت�سني   لدعم 
وي�ساعد �ملادة،  �حتياجات  يتنا�سب مع   ويط�رها مبا 

�الآخرين يف ذلك.

 لديه معرفة باملحدد�ت �ل��سفية، وي�ستخدمها لدعم
 حت�سني �ملخرجات �لتعليمية لدى �ملتعلمني، ولكن ال

ي�ستطيع تط�يرها.

ال يظهر معرفة باملحدد�ت �ل��سفية.

وي�ستخدمها �ل��سفية  �ملحدد�ت  مبعرفة   ملم 
�ملتعلمني، لدى  �لتعليمية  �ملخرجات  حت�سني   لدعم 

ويط�رها مبا يتنا�سب مع �حتياجات �ملادة.

 يظهر معرفة باملحدد�ت �ل��سفية، ولكن ال ي�ستطيع
 ��ستخد�مها لدعم حت�سني �ملخرجات �لتعليمية لدى

�ملتعلمني.

 المحددات
الوصفــــية

 يمتلك معرفة بالمحددات الوصفية4
لمعايير المنهج وكيفية صياغتها.
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�لتق�مي و�أدو�ت  با�سرت�تيجيات  ملماً  يك�ن  �أن  �ملعلم   على 
�أن يعي  و�أن  �لتعلم،  عملية  �أثناء  ت�ظيفها  ويح�سن   �لبنائي 
�أ�سا�سي من �لتعلم ومق�م  �لبنائي جزء من عملية   �لتق�مي 

مق�ماتها، من �أجل حت�سني عملية �لتعلم.

لدعم وي�ستخدمه  �لبنائي  �لتق�مي  من   متمكن 
 حت�سني �ملخرجات �لتعليمية لدى �ملتعلمني، وي�ظفه

لتح�سني �أد�ء �ملتعلمني، وي�سارك �الآخرين يف ذلك.

و�أدو�ته، وي�ستخدمه �لبنائي  بالتق�مي   لديه معرفة 
�ملتعلمني. لدى  �لتعليمية  �ملخرجات  حت�سني   لدعم 

ولكن ال ي�ستطيع ت�ظيفه لتح�سني �أد�ء �ملتعلمني.

ال يظهر معرفة بالتق�مي �لبنائي.

حت�سني لدعم  وي�ستخدمه  �لبنائي  بالتق�مي   ملم 
وي�ظفه �ملتعلمني،  لدى  �لتعليمية   �ملخرجات 

لتح�سني �أد�ء �ملتعلمني.

ي�ستطيع ال  ولكن  �لبنائي،  بالتق�مي  معرفة   يظهر 
��ستخد�مه و�أدو�ته يف حت�سني �أد�ء �ملتعلمني.

التقويم البنائي

5  يوظف التقويم البنائي بشكل مستمر
بهدف تحسين عملية التعلم.
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تنفيذ عقب  �لنهائي  �لتق�مي  من  يتمكن  �أن  �ملعلم   على 
 �ملقرر �لدر��سي �أو جزء منه، ويحدد درجة حتقيق �ملتعلمني
 ملخرجات �لتعلم، من �أجل �حلكم على مدى ملئمة �ملناهج

�لتعليمية.

�لتق�مي وي�ستخدم  �لنهائي  �لتق�مي  من   متمكن 
حت�سني يف  وي�ظفه  �لتعلم،  ن��جت  لقيا�س   �لنهائي 

�لعملية �لتعليمية، ويقدم �لدعم للآخرين يف ذلك.

 لديه معرفة بالتق�مي �لنهائي و�أدو�ته، وي�ستخدمه
 يف قيا�س ن��جت �لتعلم، ولكن ال ي�ستطيع ت�ظيفه يف

حت�سني �لعملية �لتعليمية.

طريقة وال  �لنهائي،  بالتق�مي  معرفة  يظهر   ال 
�إعد�ده.

�لنهائي �لتق�مي  وي�ستخدم  �لنهائي  بالتق�مي   ملم 
�لعملية حت�سني  يف  وي�ظفه  �لتعلم،  ن��جت   لقيا�س 

�لتعليمية.

ي�ستطيع ال  ولكن  �لنهائي،  بالتق�مي  معرفة   يظهر 
��ستخد�مه و�أدو�ته يف قيا�س ن��جت �لتعلم.

التقويم النهائي

 يوظف التقويم النهائي لمعرفة مدى6
تحقق نواتج التعلم.
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تحسين لدعم  النتائج  ويفسر   يحلل 
األداء ومخرجات التعلم.

 على �ملعلم �أن يتعرف على �ل�سبل و�لطرق و�الأدو�ت �ملختلفة
�لبنائي �لتق�مي  نتائج  وتف�سري  حتليل  من  متكنه   �لتي 
�أواًل، لنف�سه  �لذ�تي  �لتقييم  عملية  له  لت�سهل   و�لنهائي، 
وم��طن �الأد�ء  حت�سني  دعم  يف  �ملختلفة  �لقر�ر�ت   و�تخاذ 

�ل�سعف و�لق�ة يف مر�حل �لعملية �لتعليمية.

و�لبيانات �لدرجات  وتف�سري  حتليل  من   متمكن 
 و�ال�ستفادة من نتائجها، وي�ستــــخدم وي�ظف �لطرق
ويقدم �لتعليمية،  �لعمـــــلية  لتح�ســــني  لها   �ملنا�سبة 

�لدعم للآخرين فيها.

و�لبيانات �لدرجات  وتف�سري  بتحليل  معرفة   لديه 
�ملنا�سبة  و�ال�ستفادة من نتائجها، وي�ستخدم �الأدو�ت 
 لها، ولكن ال ي�ستفيد من نتائجها لتح�سني �لعملية

�لتعليمية.

 ال يظهر معرفة بتحليل وتف�سري �لدرجات و�لبيانات
و�ال�ستفادة من نتائجها لتح�سني �لعملية �لتعليمية.

 ملم بتحليل وتف�سري �لدرجات و�لبيانات و�ال�ستفادة
 من نتائجها، وي�ستخدم �لطرق �ملنا�سبة لها، وي�ستفيد

من نتائجها لتح�ســـني �لعملية �لتعليمية.

و�لبيانات �لدرجات  وتف�سري  بتحليل  معرفة   يظهر 
 و�ال�ستفادة من نتائجها، ولكن ال ي�ستطيع ��ستخد�م

�الأدو�ت �ملنا�سبة لها لتح�سني �لعملية �لتعليمية.

 تحليل وتفسير
النتائج

7
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ت�ؤهله �لرتب�ية  و�أ�س�سه  �ملنهج   بفل�سفة  ومعرفته  �ملعلم   �طلع 
ميكن �لتي  �لطرق  �أف�سل  وحتديد  �ملتاحة  �مل��رد  ��ستثمار   على 
�لتعليمية �لنتاجات  حتقيق  يف  �ملتعلمني  مل�ساعدة   ��ستخد�مها 
 �ملن�س�دة من خلل �الرتقاء باملعارف و�ملهار�ت و�الجتاهات و�لقيم

و�لتكامل بني �مل��د �لدر��سية لت�ظيف ذلك يف �حلياة �لي�مية.

�لدر��سي �ملنهج  ح�ل  �الأ�سا�سية  �ملعارف  من   متمكن 
وتق�ميه وتط�يره  بناءه  وعمليات   وعنا�سره 
�لكفايات حتقق  ب�س�رة  �لدر��سي  �ملنهج   وي�ستخدم 

�لتعليمية، وي�سارك زملئه يف ذلك.

 لديه معرفة باملعارف �الأ�سا�سية ح�ل �ملنهج �لدر��سي
وتق�ميه وتط�يره  بناءه  وعمليات   وعنا�سره 
وغري حمدود  ب�سكل  �لدر��سي  �ملنهج  مع   ويتعامل 

قادر على حتقيق �لكفايات �لتعليمية.

�ملنهج ح�ل  �الأ�سا�سية  باملعارف  معرفة  يظهر   ال 
وتط�يره بناءه  وعمليات  وعنا�سره   �لدر��سي 

وتق�ميه.

�لدر��سي �ملنهج  ح�ل  �الأ�سا�سية  باملعارف   ملم 
وتق�ميه وتط�يره  بناءه  وعمليات   وعنا�سره 
�لكفايات حتقق  ب�س�رة  �لدر��سي  �ملنهج   وي�ستخدم 

�لتعليمية.

 يظهر معرفة باملعارف �الأ�سا�سية ح�ل �ملنهج �لدر��سي
وغري وتق�ميه  وتط�يره  بناءه  وعمليات   وعنا�سره 

قادر على تطبيقها.

المنهج الدراسي

 بالمنهج الدراسي8
ً
 يمتلك معرفة وفهما

وطرق إثراءه.
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 وحدة التعلم
وخطة الدرس

 متمكن من �أ�ساليب �الإعد�د �لذهني و�لكتابي و�ملادي
 لل�حدة �لتعليمية وخطة �لدر�س، ويعد �إعد�د�ً ي�سمل
مادي( كتابي،  )ذهني،  للإعد�د  �ملختلفة   �جل��نب 
طبيعة مع  يتنا�سب  مبا  �إعد�ده  �أ�ساليب  يف   ويط�ر 

�لدر�س و�ملتعلمني وي�سارك زملئه يف ذلك.

و�لكتابي �لذهني  �الإعد�د  باأ�ساليب  معرفة   لديه 
ويعد �لدر�س،  وخطة  �لتعليمية  لل�حدة    و�ملادي 
)ذهني، للإعد�د  �ملختلفة  �جل��نب  ي�سمل   �إعد�د�ً 
�إعد�ده مبا �أ�ساليب   كتابي، مادي( ولكنه ال يغري يف 

يتنا�سب مع طبيعة �لدر�س و�ملتعلمني.

و�لكتابي �لذهني  �الإعد�د  بكيفية  معرفة  يظهر   ال 
و�ملادي لل�حدة �لتعليمية وخطة �لدر�س.

لل�حدة و�ملادي  و�لكتابي  �لذهني  �الإعد�د  باأ�ساليب   ملم 
�جل��نب ي�سمل  �إعد�د�ً  ويعد  �لدر�س،  وخطة   �لتعليمية 
 �ملختلفة للإعد�د )ذهني، كتابي، مادي( ويط�ر يف �أ�ساليب

�إعد�ده مبا يتنا�سب مع طبيعة �لدر�س و�ملتعلمني.

و�لكتابي �لذهني  �الإعد�د  باأ�ساليب  معرفة   يظهر 
ال ولكنه  �لدر�س،  وخطة  �لتعليمية  لل�حدة   و�ملادي 
 يعد �إعد�د�ً �سامل جلميع �جل��نب �ملختلفة للإعد�د

ذهني، كتابي ، مادي.

 �الإعد�د �جليد لل�حدة �لتعليمية و�لتخطيط للدر�س �إعد�د�ً
من ومتكناً  عالياً  �أد�ًء  للمعلم  ي�سمن  ومادياً  وكتابياً   ذهنياً 
�أو خلل يف و�لتعلم، ويف حالة وج�د ق�س�ر  �لتعليم   عمليتي 

�الإعد�د ي�ؤدي ذلك �سعفاً يف �الأد�ء.

9  يعد وحدة التعلم وخطة الدرس بشكل
ينم عن فهم لجوانب عملية التعلم.
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�إملاماً كامًل بالبيئة �ملادية  من �الأهمية �أن يك�ن �ملعلم ملماً 
عمليتي يف  ق�س�ى  ��ستفادة  منها  ي�ستفيد  حتى   للتعلم 
فيها يت�فر  وما  �ملدر�سية  �لبيئة  وت�سمل  و�لتعليم   �لتعلم 
 من �إمكانات وبيئة خمترب �حلا�س�ب وما يح�ي من تقنيات

و�أجهزة مادية وبرجميات.

 تحليل بيئة
التعلم

وي�ستخدم للتعلم،  �ملادية  �لبيئة  مفه�م  من   متمكن 
يف وي�ظفها  �ملدر�سية  �لبيئة  يف  �ملتاحة   �الإمكانات 

خدمة �لعملية �لتعليمية وي�سارك ذلك مع زملئه.

 لديه معرفة مبفه�م �لبيئة �ملادية للتعلم، وي�ستخدم
 �الإمكانات �ملتاحة يف �لبيئة �ملدر�سية ولكن ال ي�ظفها

يف خدمة �لعملية �لتعليمية.

 ال يظهر معرفة بالبيئة �ملادية للتعلم ويفاجئ بق�س�ر
�أو م�ساكل فيها �أثناء عمليتي �لتعليم و�لتعلم.

وي�ستخدم للتعلم،  �ملادية  �لبيئة  مبفه�م   ملم 
يف وي�ظفها  �ملدر�سية  �لبيئة  يف  �ملتاحة   �الإمكانات 

خدمة �لعملية �لتعليمية.

 يظهر معرفة بالبيئة �ملادية للتعلم، ولكن ال ي�ستخدم
�الإمكانات �ملتاحة مبا يكفي للعملية �لتعليمية.

 يحلل بيئة التعلم المادية لدعم العملية10
التعليمية.
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 نظر�ً الختلف �ملتعلمني يف طرق تعلمهم و�كت�سابهم �ملعارف
 و�ملهار�ت و�الجتاهات و�لقيم، فعلى �ملعلم �أن يك�ن على در�ية
�سخ�سية بناء  للم�ساهمة يف  للمتعلمني،  �ملختلفة   باالأمناط 
و�مكانياته قدر�ته  وفق  �لتعلم  بعملية  و�لقيام   �ملتعلم 

و��ستعد�د�ته �ملختلفة.

يف وي�ؤثر  �ملتعلمني،  �أمناط  مع  �لتعامل  من   متمكن 
 طرق تعلمهم و�كت�سابهم �ملعارف و�ملهار�ت و�الجتاهات
 و�لقيم �ملختلفة، وي�ساهم يف بناء �سخ�سية �ملتعلم وفق

قدر�ته �ملختلفة، وي�سارك زملئه يف ذلك.

وي�ؤثر �ملتعلمني،  �أمناط  مع  بالتعامل  معرفة   لدية 
و�ملهار�ت �ملعارف  و�كت�سابهم  تعلمهم  طرق   يف 
 و�الجتاهات و�لقيم �ملختلفة، ولكن ال ي�ساهم يف بناء

�سخ�سية �ملتعلم وفق قدر�ته �ملختلفة.

و�حتياجاتهم �ملتعلمني  باأمناط  معرفة  يظهر   ال 
�ملختلفة.

طرق يف  وي�ؤثر  �ملتعلمني،  �أمناط  مع  بالتعامل   ملم 
و�الجتاهات و�ملهار�ت  �ملعارف  و�كت�سابهم   تعلمهم 
�ملتعلم �سخ�سية  بناء  يف  وي�ساهم  �ملختلفة،   و�لقيم 

وفق قدر�ته �ملختلفة.

ي�ؤثر ال  ولكن  �ملتعلمني،  باأمناط  معرفة   يظهر 
و�ملهار�ت �ملعارف  و�كت�سابهم  تعلمهم  طرق   يف 

و�الجتاهات و�لقيم �ملختلفة.

 أنماط
المتعلمين

11  ملم بأنماط المتعلمين وطرق تعلمهم
وفق ميولهم وقدراتهم.
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حمددة ومعايري  �أ�س�س  على  �لفعالة  �لتعلم  الأن�سطة  �ملعلم  ت�سميم   �إن 
و�ملعرفة و�الأفكار،  �حلقائق،  لت��سيل  �لتعليمي  �مل�قف  يف   وت�ظيفها 
 و�ملهار�ت و�الجتاهات و�لقيم للمتعلمني ي�ؤدي جلعل �ملادة �لعلمية �أكرث
 �إثارة وت�س�يقاً، ويهيئ �ملتعلمني مل��قف تعليمية �سبيهة ومماثلة مل��قف

�حلياة، مما ي�ساهم يف �إثر�ء �لعملية �لتعليمية وجذب �نتباه �ملتعلمني.

�أن�سطة �لتعلم وكيفية �ال�ستفادة  متمكن من طرق و�أن��ع 
 منها يف �مل�قف �لتعليمي وي�سمم �أن�سطة منا�سبة للم�قف
 �لتعليمي تتلءم مع �أمناط �ملتعلمني، ويحقق �ملتعلم ن��جت

�لتعلم من خللها، وي�سارك ذلك مع زملءه.

 لديه معرفة بطرق و�أن��ع �أن�سطة �لتعلم وكيفية �ال�ستفادة
 منها يف �مل�قف �لتعليمي وي�سمم �أن�سطة منا�سبة للم�قف
 �لتعليمي تتلءم مع �أمناط �ملتعلمني، ولكن ال ي�ستطيع

�ملتعلم حتقيق ن��جت �لتعلم من خللها.

 ال يظهر معرفة بطرق و�أن��ع �أن�سطة �لتعلم وكيفية
�ال�ستفادة منها يف �مل�قف �لتعليمي.

�ال�ستفادة وكيفية  �لتعلم  �أن�سطة  و�أن��ع  بطرق   ملم 
منا�سبة �أن�سطة  وي�سمم  �لتعليمي  �مل�قف  يف   منها 
 للم�قف �لتعليمي تتلءم مع �أمناط �ملتعلمني، ويحقق

�ملتعلم ن��جت �لتعلم من خللها.

وكيفية �لتعلم  �أن�سطة  و�أن��ع  بطرق  معرفة   يظهر 
 �ال�ستفادة منها يف �مل�قف �لتعليمي، ولكن ال تتلءم

مع �أمناط �ملتعلمني �ملختلفة.

أنشطة التعلم

تحقق12 هادفة  تعلم  أنشطة   يصمم 
نواتج التعلم.
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ت�ساعد �لتي  و�لطرق  و�ل��سائل  �الأدو�ت  وت�فري  �إيجاد   �إن 
كفيلة فعالة  بطريقة  �لتعلم  بعملية  �لقيام  على   �ملتعلم 
 لل��س�ل �إىل �لنتائج �ملطل�بة من �لعملية �لتعليمية بطريقة
�سليمة و�سهلة وحمبّبة من قبل �ملتعلمنّي و�ملعلمني �أنف�سهم.

�لتعلم وم�سادر  �لتعليم  تكن�ل�جيا  من   متمكن 
طرق من  ومتمكن  �لتعلم،  عملية  يف   وي�ستخدمها 
خللها، من  �ل��قعي  �لتعلم  وتط�ير   ت�سميم 

وي�سارك زملئه يف ذلك.

�لتعلم وم�سادر  �لتعليم  بتكن�ل�جيا  معرفة   لديه 
�لتعلم، ولكن غري ��ستخد�مها يف عملية   وقادر على 
من �ل��قعي  �لتعلم  وتط�ير  ت�سميم  بطرق   ملم 

خللها.

ال يظهر معرفة بتكن�ل�جيا �لتعليم وم�سادر �لتعلم.

 ملم بتكن�ل�جيا �لتعليم وم�سادر �لتعلم وي�ستخدمها
 يف عملية �لتعلم، وملم بطرق ت�سميم وتط�ير �لتعلم

�ل��قعي من خللها.

�لتعلم وم�سادر  �لتعليم  بتكن�ل�جيا  معرفة   يظهر 
ولكنه غري قادر على ��ستخد�مها يف عملية �لتعلم.

 تكنولوجيا
 التعليم ومصادر

التعلم

13  يستثمر تكنولوجيا التعليم ومصادر
التعلم لتسهيل عملية التعلم.
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وثيقاً �رتباطاً  مرتبط  �لتعليمية  �لعملية  جناح  �سمان   �إن 
 باإد�رة �ملعلم لبيئة �لتعلم من خلل ��ستثمار طاقات �ملتعلمني

�أثناء عملية �لتعلم وفق ق��عد و�أنظمة حمددة.

 متمكن من �إد�رة بيئة �لتعلم وله �لقدرة على �لتعامل
و�الأن�سطة �لطرق  �ختيار  وي�ستطيع  �ملتعلمني   مع 
�لتعليمية �لعملية  خدمة  يف  وي�ظفها   �ملنا�سبة، 

وي�سارك ذلك مع زملئه.

�لتعامل مع �لتعلم وكيفية  بيئة  باإد�رة   لديه معرفة 
يف �ملتاحة  و�الإمكانات  �لطرق  وي�ستخدم   �ملتعلمني، 
�ملنا�سب بال�سكل  ي�ظفها  ال  ولكن  �لتعليمي،   �مل�قف 

لتحقيق �لغايات �ملحددة.

�لتعامل وكيفية  �لتعلم  بيئة  باإد�رة   ال يظهر معرفة 
�مل�قف يف  م�ساكل  �أو  بق�س�ر  ويفاجئ  �ملتعلمني   مع 

�لتعليمي.

�لتعامل على  �لقدرة  وله  �لتعلم  بيئة  باإد�رة   ملم 
و�الأن�سطة �لطرق  �ختيار  وي�ستطيع  �ملتعلمني   مع 
يف �ملهار�ت  تلك  وي�ظف  �ل�سف  ل�سبط   �ملنا�سبة 

�مل�قف �لتعليمي.

�لتعامل وكيفية  �لتعلم  بيئة  باإد�رة  معرفة   يظهر 
و�الإمكانات �لطرق  ي�ستخدم  ال  ولكن  �ملتعلمني   مع 

�ملتاحة يف �مل�قف �لتعليمي.

إدارة بيئة التعلم

 يمتلك القدرة على إدارة بيئة التعلم14
لنجاح العملية التعليمية.
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 �إن ت�ظيف �ملعلم ال�سرت�تيجيات وطرق �لتدري�س �ملختلفة يف �مل�قف
�لعمل �لتعلم من خلل  �ملتعلم يف  دور  تفعيل  ي�ساهم يف   �لتعليمي 
 و�لبحث و�لتجريب و�عتماده على ذ�ته يف �حل�س�ل على �ملعل�مات
�لتفكري وتنمية  و�الجتاهات  �لقيم  وتك�ين  �ملهار�ت   و�كت�ساب 
و�لقدرة على حل �مل�سكلت وعلى �لعمل �جلماعي و�لتعلم �لتعاوين.

وطرق �لتعلم  ��سرت�تيجيات  ��ستخد�م  من   متمكن 
وير�عي �لتعليمي،  �مل�قف  يف  �ملختلفة   �لتدري�س 
يف زملئه  وي�سارك  �ملتعلمني،  وقدر�ت   �حتياجات 

ذلك.

 لدية معرفة با�سرت�تيجيات �لتعلم وطرق �لتدري�س
�لتعليمي، ولكن ال �مل�قف   �ملختلفة، وي�ستخدمها يف 

ير�عي �حتياجات وقدر�ت �ملتعلمني.

�لتعـــــــــــــــلم وطرق  ال يظهر معرفة با�سرت�تيجـــــــــيات 
�لتدري�س �ملختلفة.

 ملم با�سرت�تيجيات �لتعلم وطرق �لتدري�س �ملختلفة،
 و��ستخد�مها يف �مل�قف �لتعليمي، وير�عي �حتياجات

وقدر�ت �ملتعلمني.

 يظهر معرفة با�سرت�تيجيات �لتعلم وطرق �لتدري�س
�مل�قف يف  ��ستخد�مها  ي�ستطيع  وال   �ملختلفة، 

�لتعليمي.

 استراتيجيات
 التعلم وطرق

التدريس

15 وطرق باستراتيجيات  معرفة   يمتلك 
التدريس وكيفية توظيفها.
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