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خطتتة يوميتتة بنتتي المعلمتتتتتتة ت
تحقيتتتتتت  النتاجتتتتتتا  لمتابعتتتتتتة 
 التعليمية. 

تعتتتتد المعلمتتتتة خطتتتتة  يوميتتتتة تت تتتتمن 
النتاجتتتتا  المتتتتراد تحقيقهتتتتا متتتتن ختتتتال  

)يطلت  المنصة والواجب المتراد إرستاله 
 .المشرف التربوي 

دفتتتتتتتتتر التح تتتتتتتتير   
 اليومي للمعلمة

ترصتتتتتتتد المعلمتتتتتتتة ح تتتتتتتتور 
األطفتتتا  للمنصتتتة التعليميتتتة 

 المعتمدة. 

ترصتتتتتتتتد المعلمتتتتتتتتة  ح تتتتتتتتور و يتتتتتتتتاب 
الطلبتتتتتة متتتتتن ختتتتتال  ارستتتتتا  األطفتتتتتا  
اشتتتتتعار بالتتتتتدخو  متتتتتن ختتتتتال  رستتتتتا ل 

 الطلبة او ما تراه المعلمة مناسبًا.

ستتتتتتتتتت ل ح تتتتتتتتتتور   
 و ياب األطقا 

توثتتتتتتتتتت  المعلمتتتتتتتتتتة لمليتتتتتتتتتتة  
تفالتتتتتتتتتتتل األطفتتتتتتتتتتتا  لبتتتتتتتتتتتر 

المعتمدة)ستتتتتتتتتت ل نصتتتتتتتتتتة الم
 .التعلم لن بعد(

توثتتتتت  المعلمتتتتتة تفالتتتتتل األطفتتتتتا  متتتتتن 
ختتتتال  استتتتتخدام ستتتت ل متابعتتتتة التتتتتعلم 
لتتتتتتتتن بعتتتتتتتتد ورصتتتتتتتتد نستتتتتتتتبة األطفتتتتتتتتا  

 المتفاللين

ستتتتتتتتتتتت ل متابعتتتتتتتتتتتتة   
التتتتتتتعلم لتتتتتتن بعتتتتتتد 

 للمعلمة

 وا أدللتتل  تحتتتوي الخطتتة
المناستتتتتتتبة لتحقيتتتتتتت   تقيتتتتتتتيمال

النتاجتتا  التعليميتتة التعلميتتة 
 م  األطفا   

المعلمتتتة فتتتي  ستتت ل  التح تتتير  توثتتت 
اليتتتتومي أدوا  تقيتتتتيم يتتتتتم متتتتن خاللهتتتتا 

  المعروضة التأكد من تحقي  النتاجا
 .للل المنصة بشكل يومي

دفتتتتتتتتتر التح تتتتتتتتير    
 اليومي للمعلمة
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استتراتي ية  ستخدم المعلمتةت
تكشتتتتتتف لتتتتتتن متتتتتتد   تقتتتتتتويم

لنتاجتتتا   ألطفتتتا اكتستتتاب ا
 التعّلم

توثتتتتتتتت  المعلمتتتتتتتتة استتتتتتتتتراتي ية التقتتتتتتتتويم 
المناستتتبة التتتتي تستتتتخدمها لتقتتتويم تعلتتتم 

 األطفا .

دفتتتتتتتتتر التح تتتتتتتتير    
 اليومي للمعلمة

أداة تقيتتتيم  ستتتتخدم المعلمتتتتةت
تكشتتتف لتتتن متتتد  اكتستتتاب 

 لنتاجا  التعّلم األطفا 

أستتتتتتتخدام ادوا  تقيتتتتتتيم مناستتتتتتبة م تتتتتتل 
التقتتتتدير( بحيتتتت  ستتتتاللم ،)قتتتتوا م الرصد

تتناستتتب متتت  النتاجتتتا  المتتتراد تحقيقهتتتا 
 من خال  المنصة التعليمية

ستتتتتتت ال  التقتتتتتتتويم   
 )ورقي والكتروني

 تحتتتتتتتتوي أداة التقيتتتتتتتيم للتتتتتتتل
 لقيتتتتتتتتا  متنولتتتتتتتتة نتاجتتتتتتتتا 

 تطور نمو الطفل

التأكتتتتد متتتتن التنتتتتوت فتتتتي النتاجتتتتا  متتتتن 
ختتتتتال  التتتتتدرو  التتتتتتي تعتتتتتر  للتتتتتل 
المنصتتتتتة بعتتتتتد إطتتتتتالت المعلمتتتتتة للتتتتتل 
التتتتتتدرو  وتوثيتتتتتت  المالحظتتتتتتا  وفتتتتتت  

 االسس التنظيمية للتعلم لن بعد.

دفتتتتتتتتتر التح تتتتتتتتير   
 اليومي للمعلمة

ويم
التق
ج 
نتا 
يل 
تحل

 

تقتتتتتتتتتتتوم المعلمتتتتتتتتتتتة بتحليتتتتتتتتتتتل 
وتفستتتتتتير نتتتتتتتا ج تقيتتتتتتيم أداء 

 األطفا 
تستخدم المعلمة  نماذج مناسبة 
لتحليل وتفسير نتا ج تقييم األطفا  

 لذلك.وف  ما تراه المعلمة مناسبًا 

  

س ل تحليل 
 للمعلمة النتا ج
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 االمعلمتتتتتتتتتة خطتهتتتتتتتت ُتعتتتتتتتتد   
طفتتتتتتا  اليوميتتتتتتة لمتابعتتتتتتة األ

 تحليتتتتل وتفستتتتير بنتتتتاًء للتتتتل
 نتا ج تقييمهم 

تبنتتتتتتي المعلمتتتتتتة خطتتتتتتط مناستتتتتتبة وفتتتتتت  
بناء الحاجا  المختلفة وتعد  الخطط 

للتتتتتتتتتل الحاجتتتتتتتتتا  لتعتتتتتتتتتوي  الفاقتتتتتتتتتد 
 التعليمي لد  األطفا .

دفتتتتتتتتتر التح تتتتتتتتير   
 اليومي للمعلمة

تعتتد المعلمتتة أنشتتطة اثرا يتتة 
تحليتتل بنتتاء للتتل ولالجيتتة 

 وتفسير نتا ج تقييم األطفا 

تقتتتتتتتوم المعلمتتتتتتتة وبنتتتتتتتاء للتتتتتتتل االليتتتتتتتة 
المستتتتتتتتتخدمة لتحليتتتتتتتتل النتتتتتتتتتا ج ببنتتتتتتتتاء 

المناستتتتبة  الخطتتتط العالجيتتتة واالثرا يتتتة 
لتحقيتتتتتتت  النتاجتتتتتتتا  التعليميتتتتتتتة المتتتتتتتراد 

 .تحقيقها

ستتتتتتتتتتتت ل الخطتتتتتتتتتتتتة   
 العالجية

فتتي  األطفتتا المعلمتتتة وّزت تُتت
 بنتتتتاءً  م مولتتتتا  افتراضتتتتية

تشتتتتتتتتتتخي  مستتتتتتتتتتب   للتتتتتتتتتل
 نتا ج تقييمهم وتحليل 

بنتتاء للتتل تحليتتل نتتتا ج التقيتتيم ونتتتا ج 
ي  القتتتتدرا  القرا يتتتة والحستتتتابية تشتتتخ

م مولتتتتا  يتتتتتم تقستتتتيم األطفتتتتا  التتتتل 
لتقتتديم التتدلم التتالزم لهتتم متت  االحتفتتا  

 بقا مة  للم مولا  المختلفة.

أداة  تشتتتتتتتتتتتتتتتتتخي    
القتتتتتتتدرا  القرا يتتتتتتتة 
والحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابية)ا  

 أمكن(
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 الت
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 المعلمتتتتتتتتتتتتة أهتتتتتتتتتتتتالي ترشتتتتتتتتتتتد
حتتتتتتتتتتتتو  كيفيتتتتتتتتتتتتة  األطفتتتتتتتتتتتتا 

ا  التتتتتتتعّلم استتتتتتتخدام منصتتتتتت
 لدلم تعلم أطفالهم

توثتتتتتتت  المعلمتتتتتتتة م مولتتتتتتتة النصتتتتتتتا   
واالرشتتتتادا  التتتتتي تتتتتم تقتتتتديمها لألهتتتتل 
حتتتتو  آليتتتتة تفعيتتتتل المنصتتتتة وحرصتتتتها 

 .للل متابعة األهل لتعلم أبناءهم

رستتتتتتتتا ل المعلمتتتتتتتتة    
 االلكترونية 

رستتتتتتتتتتا ل  المعلمتتتتتتتتتتتة ترستتتتتتتتتتل
لتتتتتتتتتدلم  نفستتتتتتتتتية اجتماليتتتتتتتتتة

األطفتتا  وذويهتتم فتتي تتتوفير 
 بيئة تعليمية آمنة

توثتتتتت  المعلمتتتتتة الرستتتتتا ل واالرشتتتتتادا  
والنشتتترا   التتتتي تتتتدلم تعلتتتم األطفتتتا  
واستتتتتتمرارية التتتتتتعلم متتتتتن ختتتتتال  تقتتتتتديم 
 النصا   لألهل في توفير بيئة أمنه.

رستتتتتتتتا ل المعلمتتتتتتتتة    
 االلكترونية

 ألطفتتتتتتتتا المعلمتتتتتتتتتة ا تحفتتتتتتتت 
الح تتتتتتور والمشتتتتتتاركة  ذوي 
 م لن بعديفي التعل األقل

األجتتراءا  التتتي توثتت  المعلمتتة جميتت  
تحفتتتتتت  األطفتتتتتتا  للتتتتتتل التفالتتتتتتل متتتتتت  

 .المنصة ومتابعة تعلمهم

ستتتتتتتتتتتتتتت ل ورقتتتتتتتتتتتتتتتي   
 للمعلمة

 ألطفتتتتتتتتا المعلمتتتتتتتتتة ا تعتتتتتتتت ز
الح تتتتتتور والمشتتتتتتاركة  ذوي 
 م لن بعديفي التعل الفاللة

وستتتا ل تع يتتت  األطفتتتا  توثتت  المعلمتتتة 
المتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتاللين  م تتتتتتتتتتتتتتتتتتل )شتتتتتتتتتتتتتتتتتتهادا  

العبارا  ،كتتتتتتتتتتتتتتتب الشتتتتتتتتتتتتتتكر.التقتتتتتتتتتتتتتتدير
استتتتتتتتتتتتتماء األطفتتتتتتتتتتتتتا  نشتتتتتتتتتتتتتر ،التع ي ية

.( .المتفتتتاللين للتتتل صتتتفحة المدرستتتة
 .ووف  ما تراه مناسبا

 شهادا  تقدير،  
 لبارا  تع ي ية..



4 

المجال 
 الرئيسي

المجال 
 الفرعي

مؤشر 
 وسيلة التحقق 0ال= 1نعم= توضيح وصف األداء قائمة شطب وصف األداء األداء

ياة
للح

ّلم 
لتع

ا
 

تية
حيا

ت ال
هارا

الم
   
هارا
 الم
دام
ستخ
ا

تية
حيا
ال

 

توظتتف المعلمتتة التكنولوجيتتا 
 فتتتتتتتي دلتتتتتتتم تعلتتتتتتتم األطفتتتتتتتا 
وربتتتتتتط المعرفتتتتتتة بالمهتتتتتتارا  

  الحياتية

ستتتتتتتتتتتخدام الطفتتتتتتتتتتل توثتتتتتتتتتت  المعلمتتتتتتتتتتة ا
للتكنولوجيتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتتتتال  تفعيتتتتتتتتتتتتل 

)التتدخو  للمنصتتة واالستتت ابة .المنصتتة
لحتتتتتتتل الواجبتتتتتتتا  الُمرستتتتتتتلة متتتتتتتن قبتتتتتتتل 

 المعلمة(

ستتتتتتتتتتتت ل متابعتتتتتتتتتتتتة   
التتتتتتتعلم لتتتتتتن بعتتتتتتد 

 للمعلمة
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األطفتتتتتتتا  المعلمتتتتتتتة تشتتتتتتت   
أدا هتتم فتي تنفيتتذ  تأّمتلللتل 

المهمتتتا  المختلفتتتة )كراستتتة  
الطفتتتتتتتتتتتتتتتل  أورا  العمتتتتتتتتتتتتتتتل  
المهتتارا  الحياتيتتة المختلفتتة 

 . ... الخ(

تقدم المعلمة التغذيتة الراجعتة لألطفتا  
حتتو  المهمتتا  المختلفتتة التتتي قتتام بهتتا 
األطفتتتا  وتتتتدلوهم التتتل التأمتتتل التتتذاتي 
وإرستتتتتا  الرستتتتتا ل المختلفتتتتتة متتتتتن قبتتتتتل 

 ألطفا .األهل حو  است ابا  ا

الرستتا ل االخباريتتة   
لبتتتر المنصتتتة)من 
المعلمتتتتتتتتتة لألهتتتتتتتتتل 

 وبالعكس(
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 األطفتتا  حتتلتتتتاب  المعلمتتة 
 كراسةالتمارين ل

تحتتتتتت  المعلمتتتتتتة األطفتتتتتتا  للتتتتتتل حتتتتتتل 
الكراستتتتتتة وفتتتتتت  التتتتتتدرو  المعروضتتتتتتة 
وورقتتتة العمتتتل المطلتتتوب حلهتتتا وتوثتتت  

 ذلك

الطفتتتتتل أو  كراستتتتتة  
 اورا  لمل

أورا  المعلمتتتتتتتتتتتتتة تصتتتتتتتتتتتتتّح  
لبتتتتتتتتتتتتتر  األطفتتتتتتتتتتتتتا لمتتتتتتتتتتتتتل 

 المنصا  المعتمدة 

تقتتتتوم المعلمتتتتة بتصتتتتحي  أورا  العمتتتتل 
متتتتتتتتت  اإلحتفتتتتتتتتتا  ب تتتتتتتتت ء منهتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتتد 
تصتتتتتتحيحها وتقتتتتتتديم التغذيتتتتتتة الراجعتتتتتتة 

 .لألطفا  حو  أدا هم

ملتتتتتتتتتتتف اإلن تتتتتتتتتتتاز   
للمعلمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 )الكتروني، ورقي(
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 أورا  لمتتتتتتلالمعلمتتتتتتة  تعتتتتتد
لمرالاة الفرو  الفرديتة لنتد 

لبتتتتتتر المنصتتتتتتا  األطفتتتتتتا  
 المعتمدة

 ة الفتتتترو  الفرديتتتتة لنتتتتدترالتتتتي المعلمتتتت
المختلفتتتتتتة وبنتتتتتتاء إلتتتتتتداد أورا  العمتتتتتتل 

للتتتتل الم مولتتتتا  التتتتتي تتتتتم تقستتتتيمها 
 سابقا

أورا  لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل   
 متماي ه 

األطفتتتتتتتا  شتتتتتتتّ   المعلمتتتتتتتتة ت
حتروف ومقتاط  قراءة للل 
 بسيطة ومتنولة كلما و 

تحتفظ المعلمة بملفا  إلكترونية توث  
ن خاللهتتتتتتتتتا  تفالتتتتتتتتتل واستتتتتتتتتت ابا  متتتتتتتتت

فيمتتتا يختتت   قتتتراءة المقتتتاط   األطفتتتا 
الصتتوتية والكلمتتا  متتن ختتال  تستت يل 

 صوتي او فيديو قصير

ملتتتتتتتتتتتف اإلن تتتتتتتتتتتاز   
للمعلمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 )الكتروني، ورقي(

برنتتتتتتتتتتامج  المعلمتتتتتتتتتتتة تفعتتتتتتتتتتل
متتتتن ختتتتال   تشتتتت ي  القتتتتراءة

تحفيتت  األهتتالي للتتل قتتراءة 
 القص  ألطفالهم

يتتتتتتتم تفعيتتتتتتل ستتتتتت ل المعلمتتتتتتة وستتتتتت ل 
الطالتتتتتتتتب الختتتتتتتتا  بتشتتتتتتتت ي  القتتتتتتتتراءة 
واالحتفتتتا  بأستتتماء القصتتت  المرستتتلة 
لألطفتتتتتا  وردود فعتتتتتل األطفتتتتتا  للتتتتتل 
قتتراءة القصتت  متتن ختتال  الرستتوما  
 التوضيحية المرفقة في س ل الطالب

لمتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتت ل المع  
 وس ل الطفل

ي  
ع 
ت

 اه
االت

  
ا

ي ا
اإل

ية 
ب

حو 
ن

ضي
لريا
ا

 ا 

 أورا  لمتتتتتتلالمعلمتتتتتتة  تعتتتتتد
ترالتتي الفتترو  الفرديتتة لنتتد 

 المعلمتتتتة الفتتتترو  الفرديتتتتة لنتتتتد ترالتتتتي
التتتتداد اورا  العمتتتتتل المختلفتتتتتة  وبنتتتتتاء 

أورا  لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل   
متمتتتتتتتتاي ه، واجتتتتتتتتب 
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المجال 
 الرئيسي

المجال 
 الفرعي

مؤشر 
 وسيلة التحقق 0ال= 1نعم= توضيح وصف األداء قائمة شطب وصف األداء األداء

لبتتتتتتر المنصتتتتتتا  األطفتتتتتتا  
 المعتمدة

للتتتتل الم مولتتتتا  التتتتتي تتتتتم تقستتتتيمها 
 .سابقا

 لبر المنصة

األطفتتتتتتتا  شتتتتتتتّ   المعلمتتتتتتتتة ت
 حل المسا ل الكالمية للل 

تنتتتوت المعلمتتتة فتتتي المهتتتارا  الحستتتابية 
المقدمتتتتتتة لالطفتتتتتتا  بحيتتتتتت  تقتتتتتتدم لهتتتتتتم 
مهارة حل المسا ل الكالمية من خال  
أورا  العمتتتل الُمرستتتلة لهتتتم ويتتتتم حلهتتتا 
متتتتتتتن قبتتتتتتتل األطفتتتتتتتا  وتقتتتتتتتدم التغذيتتتتتتتة 

 المناسبة لهم. الراجعة

أورا  لمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل   
متمتتتتتتتتاي ه، واجتتتتتتتتب 

 لبر المنصة

 _____ المجموع
 


