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المركز الوطني لتطوير المناهج
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اململكة األردنّية الهاشمّية

الإطار العام
للمناهج الأردنّية
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ال�شعب وبناته من  اأبناء هذا  به  يتمتع  ت�ؤمن مبا  اأن  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  »على 
طاقات هائلة، وقدرات كبرية، وم�اهب متنّ�عة، وت�شعى الكت�شاف هذه الطاقات، 
وتنمية تلك القدرات، و�شقل تلك امل�اهب، وحتفيزها اإلى اأق�شى حدودها، عرب 
اأحدث االأ�شاليب التعليمية التي ت�شّجع على الفهم والّتفكري، ال التلقني، وجتمع بني 
اأمام  رحبة  اآفاًقا  وتفتح  والتخطيط،  والتحليل  والتطبيق،  والنظرية  والعمل،  العلم 

اأبنائها، ليتف�ق�ا يف كل مادة، وينبغ�ا يف كل فن اأو مهنة اأو حرفة«.

ي�اجه�ا  الأن  ي�ؤهلهم  تعليم،  خري  الأبنائه  يقّدم  ق�ّي،  اأردن  اإلى  نتطّلع  »اإننا 
حتّديات احلياة، الأن يقيم�ا اأعمااًل ناجحة، واأن ميار�ش�ا ِحَرًفا قّيمة، واأن ُين�شئ�ا اأُ�رًسا 

متاآلفة، واأن يبن�ا جمتمًعا متما�شًكا«.

»... كما ال ميكن اأن يتحقق ذلك، اإال مبناهج درا�شّية تفتح اأمام اأبنائنا وبناتنا 
اأب�اب الّتفكري العميق والّناقد؛ ت�شجعهم على طرح االأ�شئلة، وم�ازنة االآراء؛ تعلمهم 
اأدب االختالف، وثقافة التنّ�ع واحل�ار؛ تقّرب منهم اأ�شاليب التعبري، وتنّمي فيهم 
التي  واملهارات  القدرة  ميتلك�ن  مبعلمني  وكذلك  والتحليل،  والتدّبر  النظر  ملكة 

متكّنهم من اإعداد اأجيال الغد«.  

الورقة النقا�سية ال�سابعة جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني

15 ني�سان 2017
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الب�رسّية  امل�ارد  لتنمية  االأردنّية  املنظ�مة  »ت�شاعد 
اململكة على حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، التي تت�شّمن 
والثقافّية  االقت�شادّية  االأ�شعدة  خمتلف  على  االأّمة  تط�ير 
واالجتماعّية والبيئّية، و�شتكفل لالأجيال احلالّية والقادمة 
القدرة على تط�ير القدرات واملهارات ال�رسورّية ل�شمان 
لتحقيق  مًعا  العمل  اإلى  اإ�شافة  وراغدة،  �شعيدة  حياة 
الطم�حات، و�ش�اًل اإلى اأردنٍّ مزدِهر، قادر على التكّيف 

مع التغرّيات والتحّديات الداخلّية واخلارجّية«.

االستراتيجية الوطنّية لتنمية
الموارد البشرّية  2025-2016
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2025ر�ؤية الأردن 

اأردنٌّ مزدهر ومنيع

مواطنون منتمون وم�ساركون

جمتمع اآمن وم�ستقّر

قطاع خا�س فّعال ون�سيط ومليء بالقّوة واحليويّة ومناف�س عالـميًّا

حكومة كفوؤة وفاعلة
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ن�عّي  لتعليم  ت�ؤّطر  �شاملة،  ترب�يّة  ية  روؤ االأردنّية  للمناهج  العام  االإطار  وثيقة  متّثل 
ِعماده التمّيز وفق اأحدث الت�ّجهات الرتب�يّة يف ت�شميم املناهج وبنائها؛ مبا ي�شهم بفاعلّية 
يف اإك�شاب املتعّلمني جمم�عة من املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات التي متّكن كاًل 
منهم من بناء ذاته مل�اجهة حتديّات احلياة، وتفعيل دوره يف بناء عائلته وجمتمعه، واالإ�شهام 

يف رفعة وطنه وتقّدمه وازدهاره، وخدمة االإن�شانّية جمعاء.

�شبيل حتقيق هذا  امل�شتدامة، ويف  التنمية  لتحقيق  املثلى  ال��شيلة  بالتعليم  العناية  ُتعّد 
وحل  بالّتفكري  ُتعنى  ومعايري  اأ�ش�س  على  يق�م  لتعليم  ال�ثيقة  اأّطرت  االأردن،  يف  الّنهج 
امل�شكالت، وتعزيز مهارات القرن احلادي والع�رسين لدى املتعّلمني، وتراعي حاجاتهم 
لهم  وت�ّفر  احلياة،  مدى  وامل�شتمر  الذاتي  التعّلم  مبادئ  نف��شهم  وتغر�س يف  ومي�لهم، 
االإبداع  على  وحتّثهم  التعّلم،  على  حتّفزهم  اآمنة  تعّلمّية  وبيئة  التعّلم،  يف  متكافئة  ا  فر�شً

واالبتكار.

مرجعّيات  من  العام  االإطار  لهذا  بّد  ال  كان  املن�ش�دة،  ية  الروؤ تاأ�شيل  اإطار  ويف 
قان�ن  اأهمها  ومن  امل�شتقبل،  جيل  بناء  طريق  يف  طم�حة  ترب�ّية  ى  روؤ تت�شّمن  اأ�شا�شّية 
قيم  تعزيز  اإلى  ت�شعى  التي   2025 االأردن  وروؤية   ،1994 ل�شنة   )3( رقم  والتعليم  الرتبية 
امل�اطنة الفاعلة، والّتفكري، واالإنتاج، واالعتماد على الّذات، باإيجاد القيادات املتمّكنة 
الب�رسيّة  امل�ارد  لتنمية  ال�طنّية  اال�شرتاتيجية  ا  اأي�شً اأهمها  ومن  �شليمة،  اأ�ش�س  على  بالعلم 
مزّوًدا  ومت�ازًنا،  متكاماًل  بناًء  االأردين  االإن�شان  بناء  اإلى  هدفت  التي   2025  -  2016

التنمية،  عملّية  يف  الفاعلة  امل�شاركة  من  متّكنه  التي  واالجتاهات  واملهارات  باملعارف 
وت�ؤّهله للمناف�شة على امل�شت�يات املحلّية، واالإقليمّية، والدولّية؛ مّما يقت�شي تاأكيد مفاهيم 
ال�طني  واالنتماء  واالختالف،  والتنّ�ع  التعّدديّة  واحرتام  والتعاون،  واالإتقان،  التمّيز، 

المقّدمة
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واحل�ّس الق�مّي، والرتكيز على املهارات الّلغ�يّة ومهارات الّت�ا�شل والّتفكري الّناقد وحل 
امل�شكالت واال�شتك�شاف واالإبداع وتلبية �شائر حاجات املجتمع. ومن اأهم مرجعّيات 
التي  ابن احل�شني  الّثاين  امللك عبداهلل  ال�ّشابعة جلاللة  النقا�شّية  ال�رقة  ال�ثيقة كذلك  هذه 
اأحدث  ا�شتخدام  على  التعليمّية  امل�ؤ�ّش�شات  وحّث  الّتعليم؛  يف  اال�شتثمار  اإلى  فيها  دعا 
وتنميتها  املتنّ�عة،  وم�اهبهم  وقدراتهم  املتعّلمني  طاقات  الكت�شاف  الرتب�يّة  االأ�شاليب 
و�شقلها وحتفيزها ليمتلك�ا اأ�ش�ل الفهم والّتفكري، والعلم والعمل، والنظريّة والتطبيق، 
املعل�مات واالت�شال،  تقانة  املعرفة يف ع�رس  اإنتاج  وي�شارك�ا يف  والّتخطيط،  والّتحليل 

وتنفتح اأمامهم اآفاق رحبة للتفّ�ق والتمّيز يف العل�م واملهن املختلفة.

ى متهيًدا لنقلها اإلى حّيز ال�اقع، فقد �شعى االإطار العام للمناهج  ولكي نتمّثل هذه الروؤ
االأردنّية اإلى ترجمتها واإي�شاحها وتاأطريها �شمن جمم�عة من املكّ�نات الرئي�شة، لتك�ن 
م�ّجًها و�شابًطا للتعليم يف اململكة، بدًءا من اإعداد االأطر العاّمة للمباحث وانتهاء بعملّيات 
مراجعة التعّلم وتقييمه؛ فا�شتمل االإطار بذلك على فل�شفة الّتعليم املتبّناة واأ�ش�شها النظرّية 
ومبادئها ومرجعّياتها وت�ّجهاتها العاّمة وما ت�شّمه من كفايات اأ�شا�شّية وقيم ت�شعى اإلى 
وم�ؤ�رسات  حتقيقها  ومتطلبات  العامة  النتاجات  االإطار  حّدد  وقد  للمتعلمني،  اإك�شابها 
اأدائها، مثلما ا�شتمل على و�شف مراحل التعليم والق�شايا امل�شرتكة التي ال بّد من اإدماج 
للتعّلم يف ظل  التخطيط  تناول  املدر�شّية، كما  املناهج والكتب  مفاهيمها ومهاراتها يف 
املناهج القائمة على املعايري التي تنطلق من ال�اقع ال�طني وحتاكي املعايري العاملّية من حيث 

امل�شت�ى واحلداثة وال�ّشم�ل والبيئة التعّلمّية.
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مبا  التعّلمّية،  التعليمية  للعملية  الناظمة  االأ�ش�س  حتدد  مرجعية  وثيقة  الأردنية:  للمناهج  العام  الإطار 
فيها املعايري والنتاجات املت�قعة من املتعّلمني ومتطلبات حتقيقها من كفايات وبيئة تعلّمية 

وا�شرتاتيجيات تدري�س وا�شرتاتيجيات تق�مي.
املتعّلم: كل متعلم ومتعلمة ملتحق يف املدر�شة بكل مراحلها، بدًءا من ريا�س االأطفال وحتى نهاية 

املرحلة الثان�ية.
املعيار: مقيا�س يحّدد �شائر اخلط�ات املطل�بة لالإطار العام.

النتاجات: عبارات وا�شحة وحمّددة ت�شف ما يت�قع من املتعّلم معرفته اأو فهمه اأو اأداوؤه نتيجة لعملية التعّلم.

الكفاية: هي القدرة على اأداء عمل بدرجة منا�شبة من االإتقان وت�شمل منظ�مة القيم واملعارف واالجتاهات.

تعليم التّفكري: بناء مهارات الّتفكري الّناقد والّتفكري االإبداعي عرب اإدماجها يف االأن�شطة واملقررات الدرا�شّية.

املفهوم: معنى يت�ّشم بخ�شائ�س معينة متيزه عن غريه.

الق�سايا امل�سرتكة ومفاهيمها العابرة للمواد الّدرا�سيّة: الق�شايا التي ميكن عر�شها عرب خمتلف امل�اد الّدرا�شّية 
دون اأن ت�شكل بال�رسورة عناوين اأو م��ش�عات م�شتقلة، وتتط�ر هذه املفاهيم عرب ال�شف�ف.
متطلبات منو الدماغ: جمم�عة من االإجراءات وال�شل�كات الرتب�يّة التي ينبغي فعلها لتمكني الدماغ 

من اأداء واجباته ب�شكل تام.
التقييم: ما يعطي قيمة �ش�اء كان بهدف التح�شني اأو التقدير اأو االإ�شالح.

التقومي: عملية منهجية منظمة ومقننة ت�شتند اإلى جمع املعل�مات والبيانات وتف�شري االأدلة ح�ل تعّلم 
املتعّلمني وا�شتجاباتهم لعملية التعّلم، بهدف اإ�شدار االأحكام الدقيقة وامل��ش�عية، ومن 

ثم اتخاذ االإجراءات املنا�شبة.
الأداء: كل فعل اأو �شل�ك ُمالحظ يق�م به املتعّلم و�شائر العاملني لتنفيذه.

موؤ�رش الأداء: عبارة م�شتقة من املعيار ت�شف االأداء املت�قع من املتعّلم، وتتدرج يف عمقها وم�شت�ى 
�شع�بتها �شمن م�شت�يات.

التعريفات



1011

الفصل األول

مفهوم اإلطار العام
للمناهج األردنّية

وفلسفته

مفهوم
الإطار العام

فل�سفة
الإطار العام

م�سادر
الإطار العام

روؤية الإطار 
العام ور�سالته

الإطار العام
للمناهج الأردنيّة



1213

مفهوم اإلطار العام

يحّدد االإطار العام للمناهج االأردنّية املعايري والّنتاجات املت�ّقعة من املتعّلمني ومتطلبات حتقيقها 
للت�افق بني  ت�ؤ�ّش�س  من كفايات وبيئة وا�شرتاتيجّيات تدري�س وا�شرتاتيجّيات تق�مي. فه� مرجعّية 
معايري املحت�ى، والعمليات واالأداء، واأ�شاليب املحت�ى وت�شميمه، وتقييم اأداء املتعّلم وتق�ميه، اإلى 
جانب خدمات وم�اد اأخرى تتعّلق بعملية التعليم والتعّلم، وجت�يد التعليم وترقية م�شت�يات التعّلم 
على امتداد اململكة بعدالة وم�شاواة وفر�س متكافئة. وي�شّكل االإطار العام، ب�شفته هذه ،االأ�شا�س 

املنطقي وامل��ش�عي لت�جيه عمليات تط�ير املناهج والتعليم والتعّلم والتق�مي.

وي�شم االإطار ب�شكل خا�س الّنتاجات العامة لعملّية التعليم والتعّلم، ومعايري التعّلم التي تنطلق 
من ال�اقع ال�طني لت�شتلهم وتطاول املعايري العاملّية من حيث امل�شت�ى وامل�اءمة واحلداثة وال�ّشم�ل 
وقابلّية التجدد، ف�شاًل عن اأنه ي�شّكل االأ�شا�س الذي تنبثق منه االأطر العامة واخلا�شة جلميع املباحث 
الّدرا�شّية ومعايريها وم�ؤ�رسات اأدائها، وير�شم يف ال�قت نف�شه االأ�شا�س امل�شرتك والّن�شيج الّتكاملي 
ناحية  من  املراحل  جميع  وعرب  كاّفة،  الّدرا�شّية  املباحث  وبني  ناحية،  من  االإن�شانّية  املعارف  بني 
ثانية. لي�س هذا فح�شب، بل يحّقق االإطار الربط ال�ثيق مع االأهداف اال�شرتاتيجية للدولة االأردنية 

وروؤيتها امل�شتقبلّية ب��شفه:

ال�ثيقة االأ�شا�شّية التي تعر�س عنا�رس املناهج الّدرا�شّية ب�شكل متكامل بدًءا بالروؤية والّر�شالة، 
وانتقااًل للقيم واالأهداف، والنتاجات العاّمة، واملبادئ وامل�جهات، واملعايري والكفايات العاّمة التي 
املتعّلمني  العاّمة، كما تعر�س تقييم تعّلم  بالقيم واالأهداف واملبادئ واملعايري  املناهج  حتكم تط�ير 

وحت�شيلهم وتق�ميه.

اأول
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وثيقة مرجعّية ي�شتند اإليها العمل يف جميع املجاالت املتعّلقة بالتعليم والتعّلم، الإيجاد ت�افق 
عام يف االآراء بني جميع االأطراف املعنّية الر�شمّية، واملجتمعّية، والقطاع اخلا�س ،و�شّناع القرار، 
اإ�شافة اإلى اجلهات التنفيذيّة يف امليدان من معلمني، ومديرين، وم�رسفني ،وغريهم، بحيث تتناغم 

معاملها مع االأهداف العاّمة للرتبية يف الّدولة وت�جهات النظام ال�ّشيا�شي وم�شتجداته.

وثيقة يف ال�ّشيا�شات ت�ّجه عملّيات و�شع القيم واملعايري العاّمة والّنتاجات التعّلمّية، واآليات 
بناء جميع عنا�رس املنهاج، وا�شرتاتيجّيات تنفيذه، واآلّيات مراقبته وتقييمه وتق�ميه ليف�شي اإلى برامج 
الفّعال يف  االإتقاين  التعّلم  نح�  وتق�ده  وتتحّداه،  املتعّلم  تتمركز ح�ل  وتعّلمية  تعليمّية  وم�اقف 

الع�رس الرقمّي.

ركيزة اأ�شا�شّية جلميع عملّيات التخطيط لتط�ير اأّي خطط وبرامج الحقة لها عالقة باملنهاج، 
مثل برامج تدريب املعلمني والك�ادر الرتب�ّية االأخرى، وبرامج التقييم و�شبط اجل�دة، وغريها.

اأداة اأ�شا�شّية ت�ّجه اأطراف العملّية الرتب�ّية والتعليمّية التعّلمّية، وحتّدد اأدوارهم وم�ش�ؤولّياتهم 
نح� �شبل حتقيق نتاجات التعّلم املرغ�بة من جميع املتعّلمني، وت�شع اآلّيات متابعة تطبيقها وتقييمها 

امل�شتمرة.

اأ�شا�ًشا علميًّا ملعايري اختيار اخلربات الرتب�يّة والتعّلمّية، وتنظيمها ب�شكل ي�شمن حتقيق نتاجات 
التعّلم، ور�شم الطريق اأمام املمار�شات التعليمّية، لتنظيم خربات واأن�شطة تعلمّية ت�شهم يف اإك�شاب 
املتعّلمني املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم، وحتديد �شبل التاأكد من حتّقق النتاجات باإجراءات 

تقييم متنّ�عة.

ثانـيًا

�ساد�ًسا

خام�ًسا

رابـًعا

ثالـثًا
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مرجًعا �شاماًل ومتكاماًل لت�جيه املمار�شات الرتب�ّية نح� متكني متعلّمي القرن احلادي والع�رسين 
من التغلّب على حتّديات الع�رس الرقمي، وت�فري خربات التعّلم التي متّكنهم من بناء املعرفة، وتط�ير 
التعّلم مدى احلياة، لكي يتمّكن�ا من االإ�شهام يف االقت�شاد القائم على املعرفة يف جمتمع  مهارات 

الي�م.

اإطاًرا حيًّا ونامًيا ومرًنا وقاباًل للتعديل والتّط�ير ال�رسيعني، يف ظل التغريات والظروف التي 
ت�شتدعي ذلك، �ش�اء يف عملّية التّطبيق اأو بعدها.

وباخت�شار، ي�شتند االإطار العام للمناهج االأردنّية اإلى جمم�عة من املعايري التي ت�جه عملّيات بناء 
لة برتقية التعليم والتعّلم، وا�شرتاتيجّيات تنفيذها،  عنا�رس املنهاج امل�شبعة بالقيم االإيجابّية ذات ال�شّ
واملتعّلم،  املعلم  من  لكل  واملهارات  الكفايات  من  التمّكن  يحّقق  مبا  وتقييمها،  متابعتها  واآلّيات 

ط ملتعّلم منتج للمعرفة، ومتفاعل مع متطلبات الع�رس الرقمي. والتطّلع اإلى َدور ن�شِ

�سابـًعا

ثامـنًا
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فلسفة اإلطار العام
تباينت االجتاهات الفل�شفية عامليًا يف نظرتها للعل�م والتعليم بني الرتكيز على اجلانب النظري 
والعملي التطبيقي واأن قيمة التعليم والعل�م مرتبط مب�شت�ى ما حتققه من فائدة لالإن�شان، متاًما كما 
ه� لتهذيب النف�س الب�رسيّة و�شم�ها بغ�س النظر عن قيمته القائمة على نفعه حلياة الب�رس. يف حني 
ذهب فريق ثالث لالأخذ باالجتاهني، حيث نظروا لقيمة العلم والتعليم يف تهذيب النف�س واالرتقاء 
اإلى متعلمني يرتق�ن بها وترتقي بهم يف اآن  باالإن�شان بنف�س ال�قت الذي حتتاج احلياة واالأعمال 
مًعا. ولدى حتليل فل�شفة الرتبية والتعليم باالأردن امل��شحة بقان�ن الرتبية والتعليم رقم 3 لعام 94 
والتي اأخذت باالجتاه الت�ليفي الذي ا�شتند اإلى ال�رسيعة االإ�شالمّية كثقافة لالأمة ومنهجها يف احلياة 
اإليه قان�ن الرتبية والتعليم يف  اأقًرّ مبا ذهب  الدنيا واالآخرة مًعا. فاإن املركز ال�طني لتط�ير املناهج 

جمال االجتاه الفل�شفي كمنطلق له يف التغيري مربًزا دور التعليم والتعّلم يف:
التي  الفر�س  جميع  وتهيئة  جهة،  من  املت�ازن  اإطارها  يف  للمتعّلم  املتكاملة  ال�شخ�شّية  بناء  	•
ت�شهم يف هذا البناء يف حمت�ى املنهج وم�شادره املتعّددة، ودور املعلم يف اأثناء تدري�شه وتفاعله 

مع املتعّلمني يف تر�شيخ ذلك، ومرونة بيئات التعّلم ومناخها يف ح�شانة هذا الت�جه وبنائه. 
واالبتكاري  واالإبداعي  الّناقد  الّتفكري  ومهارات  عم�ًما  الّتفكري  مهارات  املتعّلمني  اإك�شاب  	•

ب�شكل خا�س.
الذات  احرتام  تعزز  التي  القيم  وبالذات  املرغ�بة،  اجل�هريّة  القيم  منظ�مة  املتعّلمني  اك�شاب  	•

واالخر وتدع� للت�ا�شل االإيجابي واالنفتاح ال�اثق.
م�شايرة التحديث العاملي مبجايل التكن�ل�جيا واالت�شاالت، وت�ظيف املتعّلمني لها عملًيا يف  	•

معظم م�اقفهم التعليمية. 
التمكن من مهارات احل�ار مبا ي�شمح بال��ش�ل اإلى ت�افقات مبا يعك�س االعتزاز به�ية ال�طن  	•

واإرثه احل�شاري.
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حُتدد م�شادر االإطار العام مبا ياأتي:

قانون الرتبية والتعليماأول

روؤية الأردن 2025ثانـيًا

من  تنبثق  باأّنها  اململكة  الرتبية يف  فل�شفة   1994 ل�شنة   )3( رقم  والتعليم  الرتبية  قان�ن  حّدد 
الّد�شت�ر االأردين، واحل�شارة العربّية االإ�شالمّية، ومبادئ الث�رة العربّية الكربى، والتجربة ال�طنّية 
ال�طنّية والق�مّية واالإن�شانّية، واالأ�ش�س  الفكريّة، واالأ�ش�س  االأ�ش�س  القان�ن  االأردنّية، كما حّدد 
هًة  االجتماعّية للرتبية والّتعليم، واالأهداف العاّمة، ومبادئ ال�ّشيا�شة الرتب�يّة التي ُتَعدُّ جميعها م�جِّ

لالإطار العام للمناهج االأردنية.

�شيحكم  الذي  املتكامل  العام  االإطار  وحتّدد  للم�شتقبل،  طريًقا   2025 االأردن  روؤية  تر�شم 
ال�ّشيا�شات االقت�شادّية واالجتماعّية القائمة على اإتاحة الفر�س للجميع، ومن مبادئ الروؤية االأ�شا�شّية 
تعزيز �شيادة القان�ن، وتكاف�ؤ الُفَر�س، وزيادة الّت�شاركّية يف �شياغة ال�ّشيا�شات، وحتقيق اال�شتدامة 

املالّية وتق�ية امل�ؤ�ّش�شات.
وت�ؤّكد الروؤية اأّن النجاح يف حتقيق حمت�اها، وتنفيذ ال�ّشيا�شات ال�اردة فيها يتطّلب التزاًما من 
امل�اطن واحلك�مة، والقطاع اخلا�س، واملجتمع املدين، وذلك ترجمة ل�شعار امل�اطنة الفاعلة الذي 

اأ�شار اإليه �شاحب اجلاللة الها�شمّية يف ال�رقة الّنقا�شّية ال�شابعة.
حة،  ولكي يتحّقق ذلك، ال بّد من رفع م�شت�ى البنية التحتّية، واالرتقاء مب�شت�ى الّتعليم وال�شّ

اإ�شافة اإلى تعزيز دور القطاع اخلا�س وم�ؤ�ّش�شات املجتمع املدين؛ لالإ�شهام يف العملّية التنم�يّة.
ويف جمال الّتعليم ت�ؤّكد الروؤية اأّن ج�دة الّتعليم اأمر حي�ّي لتعزيز قّ�ة املجتمع ومتكني االقت�شاد، 
ومن �شاأن منظ�مة الّتعليم اإبراز اله�ّية الثقافّية، واإعداد ال�ّشباب ليك�ن�ا م�اطنني م�ش�ؤولني ون�شطني 

فاعلني يف املجتمع.

مصادر اإلطار العام
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ال�سرتاتيجية الوطنيّة لتنمية املوارد الب�رشيّة  2016 - 2025  ثالـثًا

والروؤى  االإ�شالحات  من  مـجم�عة  الب�رسّية  الـم�ارد  لتنمية  ال�طنّية  اال�شرتاتيجّية  حّددت 
يف  التطّ�ر  على  تنعك�س  �ش�ف  التي  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  لالأردن  يتيح  مبا  امل�شتقبلّية، 
خمتلف االأ�شعدة، وتنّمي قدرة االأجيال احلالّية والقادمة على تط�ير القدرات واملهارات ال�رسوريّة 
ل�شمان رفاه اجتماعي، من خالل العمل بتعاون وثيق لتحقيق الّطم�حات و�ش�اًل اإلى اأردنٍّ مزدهر 
قادر على التكّيف مع التغرّيات العاملّية والتحدّيات الّداخلّية واخلارجّية، وعلى وجه التحديد ت�شعى 

اال�شرتاتيجّية ال�طنّية لتنمية امل�ارد الب�رسّية اإلى ما ياأتي:
للوطن بالن�سبة   .  1

لتحقيق  وريّة  ال�رسّ بالكفاءة واملهارة والقيم والقدرات وال�شل�كات  تتمّتع  ُق�ى عاملة  تط�ير 
طم�حات االأردن على خمتلف االأ�شعدة الثقافّية، واالجتماعّية واالقت�شادية، وال�شيا�شّية.

للمتعلمني بالن�سبة   .  2

ت�فري الفر�شة املثلى ال�شتك�شاف اإمكاناتهم الق�ش�ى وا�شتثمارها، ب��شفهم م�اطنني فاعلني 
التعّلم مدى احلياة، ويطمح�ن لتحقيق  ذوي قدرة واإمكانات، وميتلك�ن �شغًفا لل�شعي وراء 

ة اأكادمييًّا واقت�شاديًّا واجتماعيًّا. تطلعاتهم واأمانيهم اخلا�شّ

التعليميّة اخلدمات  للمعّلمني ومزّودي  بالن�سبة   .  3

بناء القدرات وت�فري االأدوات الكفيلة بدعم املعّلمني يف اململكة لتحقيق طم�حاتهم  مبا ين�شجم 
مع معايري االإجناز والكفاءة.

عاّمة للمجتمع  بالن�سبة   .  4

بناء منظ�مة ُتعنى ب�ش�ؤون التعليم والتنمية امل�شتدامة للم�ارد الب�رسّية، مبا يعزز كرامة االإن�شان 
التكّيف يف  والقدرة على  والتعاون  االإنتاجّية  تعزيز  بالفخر واالنتماء، وي�شهم يف  واإح�شا�شه 

املجتمع.
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حَتُدُث داخل  بناء  اأّنه عملّية  التعّلم على  الّنظر يف  اإلى  التعليم والتعّلم احلديثة  تنح� نظريّات 
املتعّلم نتيجة الّتفاعل مع ماّدة التعّلم ومع االآخرين، اأي اأّن املتعّلم يبني بنف�شه فهمه اخلا�س للعامل 
من ح�له بداًل من اأخذ هذا الفهم عن االآخرين؛ لذا ت�شع هذه النظريّات املتعّلم يف مركز العملّية 
التعّلمّية وتعّزز بذلك مفه�م التعّلم املتمركز ح�ل املتعّلم، وترى اأّن املعل�مات التي يكت�شبها املتعّلم 
العقل من تفّكر وتفّهم مما  التعّلم ه� ما يحدث لهذه املعل�مات داخل  اأن  اإذ  تعّلًما كافًيا،  لي�شت 
ولذلك  وتكرارها؛  وتخزينها  ا�شتقبالها  فقط  ولي�س  وا�شتيعابها،  املعل�مات  تلك  متّثل  اإلى  ي�ؤّدي 
حتّ�لت نقطة الرّتكيز يف التعّلم من دور املعّلم اإلى دور املتعّلم، ف�شار يُنظر اإلى العملّية التعّلمّية على 
بل�رة هذا  احلديثة على  الّدماغ  اأبحاث  �شاعدت  نقل. وقد  اأو  اكت�شاب  بناء ال عملّية  اأنّها عملّية 
املفه�م وحتّ�ل الرتكيز يف املنهاج من االأهداف املحّددة �شلًفا واملرتبطة بتعديل ال�ّشل�ك اإلى الّنظر 
للم��ش�ع  املتعّلمني، وفهمهم  ت�شاعد على منّ� تفكري  تعّلم ن�شط واجتماعي  اإليه ب��شفه خربات 

الّدرا�شي وللبيئة وللمجتمع الذي يعي�ش�ن فيه.
فالتعليم ي�شّمم وينّظم، بحيث ي�شّجع املتعّلمني على ا�شتخدام خرباتهم وذكاءاتهم املختلفة 
والظ�اهر  اأنف�شهم،  فهم  على  ت�شاعدهم  التي  واملبادئ  واملفاهيم  املعارف  ن�شط  ب�شكل  ليبن�ا 
االجتماعّية والعلمّية من ح�لهم. لذلك ت�ؤّكد بنائّية املنهاج االأردين على اأن�شطة التعّلم التي ت�ّفر 
حواًرا تفاعليًّا، اأو مناق�ضة ينخرط فيها املتعّلمون يف بحث مو�ضوع ما، ويتبادلون الروؤى ويتباحثون 

يف معانيها وتطبيقاتها وتداعياتها، وحتّفزهم على الّت�شاوؤل وطرح امل�شكالت وحلها.
وبناء على ذلك يوؤكد الإطار العام للمناهج الأردنية على:

-   تنمية مهارات املتعّلمني �شمن �شياق تطبيقي.

-   الت�ازن بني التعمق يف املحت�ى والت��شع فيه.
-   تنظيم املحت�ى ح�ل عدد حمدد من االأفكار واملبادئ العّلمية.

-   مراعاة معل�مات املتعّلمني ال�شابقة وقدراتهم يف بناء املحت�ى التعّلمي.

النّظريّات احلديثة يف التعليم والتعّلمرابـًعا
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ة،  قطعت الكثري من الّدول �ش�ًطا ط�ياًل يف جمال اإ�شالح التعليم عاّمة وتط�ير املناهج خا�شّ
ومنها و�شع االأطر العاّمة للمناهج وتط�يرها.

وال �شّك يف اأن االطالع على جتارب التعليم الرائدة يف العامل وال�ق�ف على اأ�شباب متيزها 
يعك�س االهتمام الذي ي�ليه املركز ال�طني لتط�ير املناهج ووزارة الرتبية والتعليم لتط�ير منظ�مة 
التعليم والبناء على التجربة االأردنية يف هذا املجال من اأجل اإثرائها وال��ش�ل بها اإلى م�شاف النماذج 
العاملّية يف التعليم؛ لذلك ُيبنى االإطار العام للمناهج االأردنية وفق اأحدث الت�جهات واملعايري العاملّية 

ومبا يتنا�شب مع خ�ش��شية املجتمع االأردين وحاجاته ومتطلباته، من خالل تاأكيد:
-   مرونة املناهج التعليمية ور�شاَقِتها.

-   القيم االإن�شانّية امل�شرتكة.
-   التعّلم مدى احلياة.

-   املتعّلم حم�ًرا للعملية التعليمية التعّلمّية.
-   مهارات الّتفكري والبحث املنطقي.

-   التكامل والتنا�شق بني امل�اد الّدرا�شّية.

التجارب العـالـميّـةخام�ًسا
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رؤية اإلطار العام ورسالته

المتعلّم، وخطط المجتمع  تُلبّي حاجات  مناهج تربويّة مستقبليّة، 
التنموية، انطالًقا من واقعنا وقيمنا وتطلعات أجيالنا.

تطوير مناهج وكتب وأدلة مدرسيّة وموارد تعلّم، تتبنى المنهجيّة 
بشخصيّة  متعلّم  إيجاد  من  وتمّكن  والتّفكير،  التعلّم  في  العلميّة 
متكاملة قادر على االكتشاف واإلبداع، والعيش بنجاح في عالم 
اإلنسان؛  وحقوق  والكرامة  العدالة  وقيم  بالتنّوع  مؤمن  متغيّر، 

ليسهم في رسم مستقبله وبناء مجتمعه واإلنسانيّة جمعاء.

الرؤية

الرسالة
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الفصل الثاني
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الموّجهات العاّمة
لإلطار العام للمناهج األردنّية

املجتمعّية،  القيم  للرتبية ومنظ�مة  العامة  االأهداف  االأردنّية من  للمناهج  العام  االإطار  ينطلق 
اإلى جمم�عة مبادئ وم�ّجهات عاّمة ت�ؤّطر عمل  اإلى تر�شيخها، وي�شتند  وي�شعى يف ال�قت نف�شه 
التعّلمّية  املمار�شات  وت�جه  االأخرى،  التعّلم  وم�اد  املدر�شّية  الكتب  وم�ؤلفي  املناهج،  مطّ�ري 

التعليمّية برّمتها.

الإميان باهلل

التوافق

النتماء 
للوطن

النزاهة 
وال�سفافية
وال�سدق

التميز واحلرفية 
والعمل اجلاد

الأهداف العاّمة للرتبية
ومنظومة القيم

ال�ستق�ساء 
والبحث
والف�سول

الإبداع 
والبتكار

املحبّة

تقدير الفن 
واجلمال

الإيجابيّة
امل�سوؤولية 
الجتماعيّة

والبيئية

الوعي 
الإعالمي 

وحتري احلقيقة

العدالة 
وامل�ساواة

احلرية 
وامل�ساركة

والدميقراطيّة

النتماء 
للعروبة

النتماء 
الإن�ساين

التعّدديّة
والتنّوع

ال�سغف
واملثابرة
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يكون املتعّلم يف نهاية مراحل التعليم مواطنًا قادًرا على:

1  . ا�شتخدام الّلغة العربّية يف التعبري عن الّذات، واالت�شال مع االآخرين بي�رس و�شه�لة.
2  . اال�شتيعاب ال�اعي للحقائق واملفاهيم، والعالقات املت�شلة بالبيئة الطبيعّية واجلغرافّية وال�شكانية 

واالجتماعّية والثقافّية حمليًّا وعامليًّا، وا�شتخدامها بفاعلّية يف احلياة العاّمة.
3  . ا�شتيعاب عنا�رس الرتاث، وا�شتخال�س العربة لفهم احلا�رس وتط�يره.

4  . ا�شتيعاب االإ�شالم عقيدة و�رسيعة، والتمّثل ال�اعي ملا فيه من قيم واجتاهات.
5  . االنفتاح على ما يف الثقافات االإن�شانّية من قيم واجتاهات حميدة.

6  .  الّتفكري الريا�شي وا�شتخدام االأنظمة العددّية، والعالقات الريا�شّية يف املجاالت العلمّية، و�ش�ؤون 
احلياة العاّمة.

7  .  ا�شتيعاب احلقائق واملفاهيم واملبادئ والنظريات، والتعامل معها، وا�شتخدامها يف تف�شري الظ�اهر 
الك�نّية، وت�شخريها خلدمة االإن�شان وحل م�شكالته، وت�فري اأ�شباب �شعادته.

8  .  اال�شتيعاب ال�اعي للتكن�ل�جيا، واكت�شاب املهارة يف التعامل معها واإنتاجها وتط�يرها وت�شخريها 
خلدمة املجتمع.

9  . جمع املعل�مات وتخزينها وا�شتدعائها ومعاجلتها واإنتاجها، وا�شتخدامها يف تف�شري الظ�اهر 
وت�قُّع االحتماالت املختلفة لالأحداث، واّتخاذ القرارات يف �شتى املجاالت.

10. الّتفكري الناقد امل��ش�عي، واّتباع االأ�شل�ب العلمي يف امل�شاهدة والبحث وحل امل�شكالت.

واأخرى  عاّمة  مهنّية  اكت�شاب مهارات  النف�س يف  العمل، واالعتماد على  متطلبات  11. م�اجهة 

�شة. متخ�شّ
12. ال�عي العاملي ومراعاة ما يحدث يف العامل.

13. ال�عي بعالقة االإن�شان بالبيئة، واملحافظة على الت�ازن البيئي وحق االأجيال.
ا�ضتيعاب القواعد ال�ضحّية، وممار�ضة العادات املت�ضلة بها، والن�ضاط الريا�ضي لتحقيق تطّور   .14

ج�شمي مت�ازن.
15. تذوق اجل�انب اجلمالّية يف الفن�ن املختلفة ويف مظاهر احلياة.

الأهداف الرتبويّةاأول
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16. التم�شك بحق�ق امل�اطنة وحتمل امل�ش�ؤلّيات املرتتبة عليها.

17. االعتزاز االإ�شالمي والق�مي وال�طني.

ة واالأوقات احلّرة يف تنمية املعارف، وج�انب االإبداع واالبتكار،  ا�شتثمار القدرات اخلا�شّ  .18

وروح املبادرة بالعمل واال�شتمرار فيه، والرتويح الربيء.
والعمل،  واالآخرين،  الذات  نح�  اإيجابّية  واجتاهات  قيم  وتك�ين  االإن�شان،  اإن�شانّية  تقدير   .19

والتقّدم االجتماعي، ومتّثل املبادئ الدميقراطّية يف ال�شل�ك الفردي واالجتماعي. 
االآخرين  مع  ومتّثلها  واالأخالقي  االجتماعي  ال�شل�ك  ق�اعد  واكت�شاب  ال�شخ�شي،  التكّيف   .20

ومتغريات احلياة.
يتعّلق  فيما  ال�شليمة  القرارات  اتخاذ  املتعّلم من  ميّكن  مبا  والقرار  االختيار  اإكت�شاب مهارات   .21

�شه املهني. ب�شناعة عمله اأو اختيار تخ�شّ
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ي�شتند االإطار العام للمناهج االأردنّية اإلى منظ�مة من القيم التي ت�شّكل معايري �شابطة لل�شل�ك 
وم�ّجهة الأداء جميع املعنّيني وامل�شاركني يف بناء املناهج وتط�يرها ويف عملياتها كاّفة، اإ�شافة اإلى 
اأّن هذه القيم هي نتاجات كربى م�شتهدفة ت�شعى املناهج االأردنية اإلى االإ�شهام يف حتقيقها ليتمّثلها 
املتعّلم�ن االأردني�ن ويعتمدوها اأطًرا مرجعّية ت�ّجه �شل�كاتهم يف �شياقاتهم ال�شخ�شّية والتعّلمّية 

واالجتماعّية واملهنّية، وفيما ياأتي عر�س الأهم هذه القيم:
باهلل الإميان   .  1

ال�شخ�شّية االإن�شانّية وتكاملها عرب  بناء  اأ�شا�ًشا يف  ُيعّد االإميان باهلل ور�شله وكتبه كافًة، منطلًقا 
ت�شكل  مبادئه  فاإن  االأردنيني،  الغالبية من  الدولة ودين  دين  االإ�شالم  االأديان، وملا كان  جميع 
االإن�شان  يحرتم  و�شل�كّي  فكرّي  نظام  االإ�شالم  واأن  �شيما  املنهاج،  بناء  اأ�شا�شّية يف  منطلقات 

مهما كان دينه ومعتقده، وُيعلي من مكانة العقل، ويح�ّس على العلم والعمل واخللق.

االأخرى،  ال�شماويّة  والر�شاالت  االإ�شالم  مبادىء  من  باهلل  االإميان  قيمة  على  الرتكيز  وينطلق 
اإلى �رسورة »تر�شيخ البناء الرّتب�ي للفرد امل�شلم  وين�شجم مع مبادئ ر�شالة عّمان التي دعت 
املتكاملة،  ال�ّشخ�شّية  ت�شكيل  على  والعاملة  الّذات،  يف  للثقة  امل�ؤ�ّش�شة  الّث�ابت  على  القائم 
العل�م والتكن�ل�جيا،  الع�رس يف جماالت  اإجنازات  العلمي واال�شتفادة من  بالبحث  واالهتمام 
باجل�انب  املت�ازنة  العناية  على  يق�م  الذي  ال�ّشاملة،  التنمية  حتقيق  يف  متكامل  منهج  وتبّني 

الروحّية واالقت�شادّية واالجتماعّية«.

للوطن النتماء   .  2
تنطلق هذه القيمة من اعتبار اململكة االأردنّية الها�شمّية دولة عربّية، ونظام احلكم فيها نيابّي 
ملكّي وراثّي، وتت�شّمن حب الفرد ل�طنه وارتباطه ال�ثيق باأر�شه و�شعبه، كما تت�شّمن العالقة 
التبادلّية بني امل�اطن والّدولة القائمة على �شمان الدولة حلق�ق االأفراد واجلماعات من خمتلف 
االأ�ش�ل واملنابت واحرتامها وتعزيزها، وقيام االأفراد ب�اجباتهم، واالحتكام للقان�ن يف ف�ّس 
الّنزاعات، ويظهر االنتماء يف متّثل املتعّلم جمم�عة االأفكار والقيم واملفاهيم التي متّيز وطنه عن 

القيم اجلوهريّةثانـيًا
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غريه. كما تعك�س هذه القيمة اإميان املتعّلم باأّن ال�ّشعب االأردين وحدة متكاملة، وال مكان فيه 
ب والتمييز العن�رسي، اأو االإقليمي، اأو الّطائفي، اأو الن�ع االجتماعي، اأو املذهبي، اأو  للتع�شّ
الع�شائري، اأو العائلي اأو العرقي، مما ي�ؤّدي اإلى التناغم واالن�شجام بني اأفراد ال�ّشعب ال�احد، 
ويرتجم عرب �شل�كات وطنّية ومدنّية تعك�س احل�ّس ال�طني واله�يّة اجلامعة. وتعك�س القيمة 
كذلك اإميان املتعّلم بالق�شايا العربّية املركزية التي يعنى بها وطنه، ويف مقدمتها حترير فل�شطني.

والتنّوع التعدديّة   .  3
االإيجابي  بالتعبري  املتمّثل  االأردين،  للمجتمع  الّثي  بالتنّ�ع  االعرتاف  القيمة  هذه  تعك�س 
ة،  التخّلي عن االآراء واالأفكار اخلا�شّ ال�ّشليم املعرّب عن قب�ل االآخر واحرتامه وتقديره، دون 
واإمّنا االعرتاف بحق االآخر يف التعبري عن ذاته وطرح اآرائه يف مناخ من احلريّة والّدميقراطّية 
واالحرتام، وترتبط هذه القيمة بال�شلم االجتماعي واملدين، وت�شهم يف منّ� االإبداع واالبتكار 
مًعا  تتعاي�س  التي  هي  وتطّ�ًرا  واإنتاًجا  حي�يّة  االأكث  فاملجتمعات  التجديد،  على  والقدرة 

وحتت�شن التعّدد والتنّ�ع وتديره �شمن مبادئ امل�اطنة وامل�شاواة.

الإن�ساين النتماء   .  4
ت�شرتك جميع االأمم يف قيم اإن�شانّية مثل املحبة، والعدالة، واحرتام حق�ق االإن�شان، وامل�شاركة 

يف بناء احل�شارة ونبذ العنف؛ فامل�اطن يعي�س يف عامل ي�ؤثر ويتاأثر به، وال ميكنه االنعزال عنه.

وال�ّسفافيّة دق  وال�سّ النّزاهة   .  5
واملهنّية،  واالجتماعّية  ال�شخ�شّية  املجاالت  يف  ادق  ال�شّ والّتعامل  االأمانة  القيم  هذه  تعك�س 
دق، وال��ش�ح، وال�ّشل�ك امللتزم بالقيم االإن�شانّية وباملبادئ  ويتمّثلها الفرد من خالل ق�ل ال�شّ
االأخالقّية والقان�نّية، وال�فاء بال�ع�د وامل�اعيد، واّتباع الق�اعد ال�شابطة التي حتكم ممار�شاته 

يف اأدواره االجتماعّية واملهنّية، وااللتزام باحلق�ق وال�اجبات.

فريق والعمل �سمن  التعاون   .6
ت�ؤكد هذه القيمة روح العمل اجلماعي، بحيث يعمل اأفراد الفريق ال�احد مًعا على اختالف 
قدراتهم وخرباتهم واأدائهم ب�شكل من�شجم فيبذل كل فرد اأق�شى جهده على امل�شت�ى الفردي 
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الإمتام العمل باأعلى كفاءة، والتعاون مع الفريق بتكامل من اأجل حتقيق الهدف الذي يجمعهم، 
مما يعزز امل�ش�ؤلية الفردّية واالعتماد املتبادل االإيجابي يف عملية التعّلم.

والعمل اجلاّد واحلرفيّة  التميّز   .  7
ف الفرد من خالله اأق�شى طاقاته لي�شتثمر معارفه  ُيق�شد بهذه القيمة العمل املخل�س الذي ي�ظِّ
ومهاراته على اأح�شن وجه، اأو لي�شعى نح� تط�يرها لتحقيق اأعلى معايري اجل�دة خدمة لنف�شه 
تعّلم  عملّيات  عرب  وُتكت�شب  ة،  خمت�شّ واجتاهات  ومهارات  معارف  اإلى  وترتكز  وملجتمعه، 

وتدريب متمّيز، وتنظم وت�ّظف خدمة للفرد وللم�شلحة العاّمة.

والف�سول والبحث  ال�ستق�ساء   .  8
الفهم وا�شتك�شاف اجلديد، ورغبته  الّدائم نح�  الفرد و�شعيه  يقظة عقل  القيمة  تعك�س هذه 
التاأّمل  القائمة على  العلمي  الّتفكري  يف حتقيق الف�ش�ل والّت�ازن، عن طريق ا�شتخدام طرائق 

والتفّكر و وطرح االأ�شئلة، والبحث والتجريب.

والريـادة والبتكار  الإبداع   .  9
ُيق�شد بهذه القيمة قدرة الفرد على تقدمي �شيء جديد، اأو اأ�شيل، اأو غري ماأل�ف، اأو طريقة 
جديدة، اأو حل�ل ذكية يف الّتعامل مع امل�شكالت وحّلها اإ�شباًعا لرغباته وتلبية حلاجاته، اأو 

خدمة ملجتمعه وحتقيق رفاهه وازدهاره.

الـمحـبّـة  .10
ت�شري اإلى امل�شاعر االإيجابّية وال�ّشامية التي يحملها الفرد جتاه ذاته وجتاه االآخرين، وت�شمل حب 

التعّلم، والّرغبة يف التطّ�ر، وحب العمل واال�شتمتاع به وال�ّشعي نح� االإخال�س فيه واإتقانه.

تقدير الفن واجلمال  .11
اأو  االأحداث  اأو  االأ�شياء  يف  اجلمالّية  للن�احي  االنتباه  على  الفرد  قدرة  القيمة  هذه  تعك�س 
املعامل  تقدير  ليتمّكن من  الب�رس،  اأم من �شنع  اأكانت طبيعّية  �ش�اء  بها،  االأفعال، واال�شتمتاع 

اجلمالّية واملحافظة عليها وتط�يرها وم�شاركتها مع االإن�شانّية جمعاء.
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الإيجابيّة  .12
متّثل االإيجابّية طريقة تفكري ومنط حياة ي�لِّد قيمة حقيقّية يف اإح�شا�س الفرد، وي�شاعده على 
تك�ين مفه�م اإيجابي عن ذاته، وتنمية قدراته والتخّل�س من ال�ّشلبّيات، مما ينعك�س على عمله 
و�شحته ورفاهيته ورقّي املجتمع؛ فاالإيجابّية خروج من الّتمركز ح�ل الّذات اإلى االنفتاح 
امل�شكالت،  وحل  والّتعاون،  االآخر،  مع  اجلّيد  الّتفاعل  على  والقدرة  والعامل،  االآخر  على 

والّتخطيط للم�شتقبل، واتخاذ القرارات ال�ّشليمة بعقالنّية وانفتاح.

املو�سيقّي التذّوق   .13
الدماغ  االإيقاعي، كما تعك�س بح�ث  امل��شيقي  الذكاء  اإلى  املتعّددة  الذكاءات  ت�شري نظرية 
اإلى امل��شيقى ميكن اأن  اأهمّية امل��شيقى يف من� الدماغ وزيادة فاعليته، لذلك فاإن اال�شتماع 

يك�ن عاماًل اإيجابيًّا يف حفز الطلبة وزيادة ذكائهم العاطفي اأو ت�ازنهم االنفعايل.

امل�سوؤوليّة املجتمعيّة والبيئية  .14
وت�شمل االجتاهات واالأفعال واملهام وال�اجبات التي يجب اأن ي�ؤّديها املتعّلم مب�ش�ؤولّية جتاه 
نف�شه وجمتمعه وبيئته، والقدرة على اأدائها يف احلياة اأداء ق�ميًا من خالل ما يكت�شبه ويتعّلمه 
من معارف ومهارات واجتاهات، وبذلك فهي م�ش�ؤولّية الفرد عن تبعات اأفعاله جتاه االآخر 
والبيئة التي يعي�س فيها، وهي -يف ال�قت ذاته- م�ش�ؤولّية ذاتّية جتاه املجتمع، يرتّتب عليها اأن 
يتحّمل املتعّلم م�ش�ؤولّية تعّلمه ونتائج ت�رّسفاته و�شل�كه ال�ّشخ�شي املّت�شل بالتعاون وامل�شاركة 

يف م�اجهة التحدّيات وحت�يلها اإلى فر�س جناح.

التوافق  .15
الت�افق قيمة راقية ت�شتند اإلى اأن غاية احل�ار والنقا�س هي ال��ش�ل اإلى حل ير�شي الطرفني 
اأو كل االأطراف، ولي�س اإلزام طرف ما براأي الطرف االآخر؛ فالقرارات التي ُتتخذ بالت�افق 

العام هي التي ُيلتزم بها.

العدالة وامل�ساواة وحقوق املراأة  .16
الّلغة  اأو  العرق  اأ�شا�س  الّتمييز بني االأفراد على  اإلى االإن�شاف، بحيث يغيب  القيمة  ت�شري هذه 
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اأو الّدين اأو اجلن�س اأو الّن�ع االجتماعي )اجلندرّية( يف جماالت الّتعليم، والعمل، وامل�شاركة، 
واتخاذ القرار بالت�افق، واحلق�ق وال�اجبات، بحيث تك�ن كرامة االإن�شان وعدم التمييز هما 

االأ�شا�س يف الّتعامل بني االأفراد واجلماعات من جانب، وبينهم وبني الدولة من جانب اآخر.

احلريّة والـم�ساركة والدميقراطيّة  .17
واحل�ار،  والّنقا�س،  القرار،  واتخاذ  االختيار،  على  وقدرته  الفرد  حق  القيمة  هذه  تعك�س 
الّراأي، واالتفاق واالختالف، والتاأييد واملعار�ضة، والقبول والّرف�ض، دون �ضغوط  واإبداء 
اأو اإجبار، وت�شتند اإلى الّد�شت�ر االأردين الذي ين�س �رساحة على احرتام حرّية الفرد وكرامته، 
حيث يت�شاوى االأردنّي�ن يف احلق�ق وال�اجبات املدنّية وال�شيا�شّية واالجتماعّية واالقت�شاديّة 
والثقافّية، ويتفا�شل�ن مبدى عطائهم ملجتمعهم وانتمائهم ل�طنهم. وتعد امل�شاركة ال�ّشيا�شّية 

ا للفرد وواجًبا عليه. واالجتماعّية يف اإطار الّنظام الّدميقراطي حقًّ

ال�سغف والـمثابـرة  .18
ز حب اال�شتطالع واملتعة يف البحث واملثابرة يف  يعك�س ال�شغف اهتماًما عالًيا بالتعّلم، ويحفِّ

ال��ش�ل اإلى الهدف، اإذ اأّن املتعّلم يحب التعّلم، وي�شعر جتاهه بالبهجة والفرح واحلما�شة.

القانون �سيادة   .19
منطلق اأ�شا�س يف بناء الدولة وتط�ير املجتمع، فال يج�ز اأن يك�ن اأحد ف�ق القان�ن.

احلقيقة والبحث عن  الإعالمي  والوعي  النّاقد  التّفكري   .20
مُتّكن هذه القيم من بناء متعّلم اإيجابي قادر على التحليل والك�شف عن احلقيقة وال�شك يف 
املعل�مات واالفرتا�شات، وهي االأ�شا�س لبناء وعي نقدي يحمي املتعّلم من االجنرار نح� 

معل�مات واإ�شاعات غري �شحيحة.
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ي�شتند االإطار العام اإلى جمم�عة من املبادىء وامل�ّجهات العاّمة التي تعمل مًعا لت�جيه وا�شعي 
املناهج وم�ؤلفيها ل�شمان اأف�شل تعليم ممكن، يلّبي حاجات الفرد واملجتمع والدولة، وفيما ياأتي 

تف�شيل لهذه املبادىء وامل�ّجهات العاّمة التي ا�شتقّرت يف االأدب الرتب�ي العاملي:

املبادئ واملوّجهات العامةثالـثًا

املبادئ
واملوّجهات

العاّمة

حموريّة 
املتعّلم يف العمليّة 

التعليميّة 
التعّلميّة

التكامل 
والرتابط

التّوازن

ال�سموليّة 
والإدماج

املرونة

اخليارات

املعايري

العدالة

حاجات 
املتعّلم

واملجتمع

مركزيّة 
املهارات الفكريّة 

والإبداعيّة

املوازنة بني 
التّ�سميم الأفقي 

والتّ�سميم 
الراأ�سي
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املتعّلم 1 - حاجات 
ي�ؤكد هذا املبداأ دمج املتعّلمني يف عملّية التعليم والتعّلم وحثَّهم عليها ليك�ن�ا متعّلمني ن�شطني، 
مما يتطلب م�اءمة املناهج املدر�شّية حلاجات املتعّلمني وحياتهم ال�اقعّية، مبا ي�شّكل حافًزا لهم 
ومثرًيا لدافعيتهم نح� التعّلم ب�ش�رة متّكنهم من ال�ّشع�ر باأهمّية ما يتعّلم�نه وانعكا�شه اإيجاًبا 
يتعّلم�نه  ما  يقّدرون  ويجعلهم  والعاملي،  ال�طني  امل�شت�يني  على  ح�لهم  َمْن  وعلى  عليهم 

وي�ؤمن�ن باأّن جناحهم يف هذا العامل املتغرّي مره�ن بقدرتهم على التعّلم مدى احلياة.
اأن يك�ن املنهاج ذا �شلة وطيدة بحياة املتعّلمني احلا�رسة وامل�شتقبلّية، قادًرا على  كما ينبغي 
ال�اقع  ظروف  وم�اجهة  التكّيف  متطلبات  ميتلك�ن  اإذ  متغرّي،  عامل  يف  للعي�س  اإعدادهم 
ا اأن ميّكنهم من اإعادة تف�شري ما تعّلم�ه يف املدر�شة يف  وحتّديات امل�شتقبل، وعلى املنهاج اأي�شً

ظروف حياتية متغرّية ومتجّددة حتى يك�ن ذا معنى يف حياتهم.

التّوازن  .  2
اإذ تراعي املناهج اأّن املعرفة ال تقف عند حّد، بل تت��ّشع وتتعّمق مبعّدالت مت�شارعة مل ي�شبق لها 
مثيل، ومن ثّم فاإّن خيارات التعّلم قد تغرّيت، وهذا ال يتنافى مع �رسورة اإيجاد قاعدة �شليمة من 
املعرفة، بيد اأّن تلك القاعدة املعرفّية ال بّد لها من اأن تّت�شم بالت�ازن مع القيم واملهارات املطل�بة 
للم�شتقبل، بحيث ينتقل الرتكيز من تلّقي املعرفة اإلى الكفاية، ومن هذا املنطلق، فاإّن املناهج 
والرّتكيب  والّتحليل  كالتف�شري  العليا  الّتفكري  مهارات  املتعّلمني يف  اإ�رساك  عاتقها  على  تاأخذ 
والّتقييم، بالت�ازن مع امتالك املعرفة ملمار�شة هذه املهارات، اإ�شافة اإلى حتفيزهم على ت�ظيف 

املعرفة يف حّل امل�شكالت بطرائق مبتكرة متّكنهم من حتّمل امل�ش�ؤولّية.

والرتابط التكامل   .  3
ة درج املتعّلم�ن على تعلّمها  تتكّ�ن املناهج من عدد من املجاالت وامل��ش�عات العاّمة واخلا�شّ
اإدراٍك لكيفّية ا�شتخدامها يف احلياة بطريقة متكاملة تعينهم على التعامل مع التحّديات  دون 

واإيجاد احلل�ل الناجعة لها.
اأ�شحى  فقد  العالية،  واملهنّية  والتطّ�ر  بالنمّ�  تت�ّشم  تعّلمية كف�ؤة  اأجل �شمان خمرجات  ومن 
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لزاًما على املناهج ك�رس ذلك اجلم�د وجتاوز تلك احل�اجز، من خالل تزويد املتعّلم مبحت�ى 
اأكث ترابًطا وتكاماًل يف املناهج الّدرا�شّية، االأمر الذي يقت�شي ت�شل�شل املحت�ى ت�شل�شاًل بنائـًيّا، 

الت ال�طيدة بني اخلربات التعّلمّية املختلفة ما اأمكن، بعيًدا عن التّكرار والّرتابة. ز ال�شّ يرُبِ

والإدماج ال�سموليّة   -  4
التي تخاطب ج�انب �شخ�شّية  القدرات واملهارات  املنهاج على جمم�عة  ي�شتمل  اأن  ينبغي 
املتعّلم كافة، وت�شمن اإتاحة التعّلم النّ�عي النّافع له، �ش�اء اأكان م�ه�ًبا اأم مّمن لديهم �شع�بات 
مب��ش�عات  ن�عيًّا  ا  تعلمًّ املنهاج  يهيىء  اأن  ا  اأي�شً ت�شتلزم  املنهاج  �شم�ليّة  اإّن  بل  التعّلم،  يف 

تتنا�شب مع من ي�اجه�ن حتّديات ج�شديّة وحركيّة ونف�شيّة وعاطفيّة.

الـمرونـة  -  5
تكفل مرونة املنهاج ت�فري جمم�عة من الُفَر�س وامل�شارات التعّلمّية، واالنتقال باملتعّلمني من 
الّنهج التقليدي اجلامد اإلى نهج اأكث مرونة، مما يتيح لهم التعّلم من م�شادر املعرفة املختلفة، مبا 
يت�اءم وذكاءاتهم وقدراتهم ومي�لهم وحاجاتهم، اإ�شافة اإلى قابلّية املنهاج اإلى التطّ�ر وم�اكبة 

امل�شتجّدات يف جماالت العلم والثقافة واأدوات ال��ش�ل اإلى املعرفة.

العدالـة  -  6
تكُمن عدالة املنهاج يف اأن يتمّكن املتعّلم�ن من ال��ش�ل اإلى املناهج الّدرا�شّية ب�شكل من�شف، 
بغ�س الّنظر عن ظروفهم احلياتّية واالجتماعّية واالقت�شادّية والثقافّية والن�ع االجتماعي وغري 
ذلك، االأمر الذي ي�شتدعي ت�شميم املناهج مبا يراعي االختالف والتنّ�ع والتعددّية، ويحرتم 

مكّ�نات املجتمع االأردين بكل فئاته.

والإبداعيّة الفكريّة  املهارات  مركزيّة   - 7
تعمل املناهج احلديثة على تنمية عقل املتعّلم وخرباته واإك�شابه مهارات الّتفكري العلمي ب�شّتى 
اأ�شكالها، وحل امل�شكالت وفق منهج علمي، وت�شجيعه على طرح االأ�شئلة والت�شاوؤل والنقد 
واال�شتق�شاء، واإ�شدار االأحكام ومناق�شتها واتخاذ القرارات وتقييمها، وتنمية القدرةاالإبداعية 

واالبتكار لديه.
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الراأ�سي والتّ�سميم  الأفقي  التّ�سميم  بني  املوازنة   -  8
املعرفّية  االأبعاد  بني  والرتابط  والّتكامل  املنهاج  ات�ّشاع  االأفقي  ت�شميمها  يف  املناهج  تراعي 
ت�شميمها  ويف  ثانية.  ناحية  من  املختلفة  املباحث  وبني  ناحية،  من  وال�جدانّية  واملهاريّة 
درا�شّي  مرحلة ومن �شّف  اإلى  مرحلة  من  وتتابعها  اخلربات  تراكم  املناهج  تراعي  العم�دي 
وري حتقيق  اإلى اآخر ح�شب �شيك�ل�جيّة املتعّلمني ومراحل منّ�هم وطبيعة تعلّمهم، ومن ال�رسّ

الت�ازن بني هذين البعدين بحيث ال يك�ن اأحدهما على ح�شاب االآخر.

اخليارات  -  10
تقدم املناهج جماالت لالختيار اأمام املتعّلمني واملعلمني ما اأمكن، وي�شمل ذلك اأ�شاليب التدري�س 
والتقييم والتق�مي وا�شرتاتيجيات التعّلم وال�اجبات، واملدة والت�قيت، مبا يتنا�شب مع حاجات 

املتعّلمني وذكاءاتهم واهتماماتهم وم�شاغلهم.

باملعايري املوّجه  والتعّلم  التعليم   -  11
املناهج؛  اأهم م�جهات عمل مطّ�ري  اأحد  والتعّلم  التعليم  لعملّية  �شلًفا  املحّددة  املعايري  ُتعُدّ 
اأن  ما، ميكن  اأو مرحلة  ما،  نهاية �شف  اإجنازه يف  املتعّلمني  مت�ّقع من  ملا ه�  املعرفة  فبغياب 
ي�شبح املنهاج جمّرد م��ش�عات وحمت�يات غري مت�ّشقة اأو مرتابطة، تعك�س رغبة مطّ�ر املناهج 
وفل�شفته وحتّيزاته، ولذا يتم حتديد املعايري مبا ي�شمن وحدة املنهاج ومتا�شكه وتنا�شقه وحتقيقه 

االأهداف ال�طنّية.

والوجدان العاطفة   -  12
ا من الّتفكري  يعترب الذكاء العاطفي اأحد مق�مات منّ� ال�شخ�شّية، حيث متثل العاطفة ُبعًدا مهمًّ
ال�شليم، ولذلك يحتاج املتعّلم اإلى بيئة حافلة باحلّب والتقدير، كما يحتاج اإلى اأن يحب ذاته 

ويحب االآخرين كما يحب ماّدة التعّلم.



3435

الكفايات الأ�سا�سيّةرابًعا

متعّلم، ناجح، 
مبدع، مبتكر، ومواطن 

فّعال وم�سارك

توا�سليّةلغويّة

عدديّة

البحث
ي وحّل  والتق�سّ

امل�سكالت

تفكري ناقد 
واإبداعي

املعلومات 
والت�سال

�سخ�سيّة 
واجتماعيّة

الكفايات الأ�سا�سيّة يف الإطار العام للمناهج الأردنية
الكفايات هي جمم�عة من املعارف واملهارات والقيم التي ميتلكها املتعّلم مل�اجهة امل�اقف 
امل�اقف  تلك  نح�  جديدة  اجتاهات  وبناء  والعملّية،  ال�شخ�شّية  ال�اقعية  حياته  يف  وامل�شكالت 
احلل�ل  باختيار  وامل�اقف  امل�شكالت  ي�اجه  حني  م�ارده  ي�شتثمر  املتعّلم  اأّن  اأي  وامل�شكالت، 
ون�عية،  اأ�شا�شّية  ذاتية  وملكات  قدرات  فالكفاية  والبدائل.  اخليارات  من  جمم�عة  بني  املنا�شبة 

ي�شتخدمها ال�شخ�س اأثناء م�اجهته مل�قف اأو م�شكلة ما يف واقعه ال�شخ�شي اأو الدرا�شي.

يحتاج املتعّلم اإلى اإتقان املهارات الآتية: 

اللُّغويَّة الكفايات   -  1
وما  والكتابة(،  والقراءة،  والتحدث،  )اال�شتماع،  االأربعة  اللغ�ية  املهارات  املتعّلمني  اكت�شاب 
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يّف، والنح�ّي، والّداليّل(، وقدرتهم على  �تّي، وال�رسّ ي�شمنها من م�شت�يات النظام اللغ�ّي )ال�شّ
ت�ظيفها حياتيًّا يف امل�اقف املتنّ�عة ت�ظيًفا �شليًما، بالّلغة العربّية الف�شيحة ولغات اأجنبية اأخرى.

ما يُتَوَقّع اأْن حتِقّقه هذه الكفاية لدى املتعّلمني:
-   فهم امل�شم�ع وحتليله ونقده.

-   حتقيق خطاب لُغ�ّي �شليم.
-   قراءة الن�ش��س املتنّ�عة العربّية واالأجنبّية بطالقة قراءة فاهمة ناقدة.

-   االطالع على الفكر والثقافة العاملّية.
-   امتالك اأدوات الكتابة االإبداعية وفق ق�اعد الّلغة واأ�شاليبها البالغّية.

-   التمّكن من مهارات الّتفكري العلمّي، والبحث واال�شتق�شاء، وحّل امل�شكالت.

والعاطفيّة ال�سخ�سيّة والجتماعيّة  الكفايات   -  2
اكت�شاب املتعّلمني جمم�عة من  الكفايات ذات ال�شلة بالذات وقدرتها على الت�ا�شل مع االآخرين.

ما يُتَوَقّع اأْن حتّققه هذه الكفاية لدى املتعّلمني:
-   تقدير الذات والثقة بالنف�س.

-   ال�عي بالذات وقدراتها واإمكاناتها.

-   الت�ازن العاطفي واإدارة االنفعاالت.
-   تقدير االآخرين واحرتامهم والتعاطف معهم.

ات. -   زيادة الدافعية والف�ش�ل نح� املعرفة واالبتعاد عن امل�شلَمّ
-   تعزيز مفاهيم الكفاءة، واالإتقان، والتف�ق، واملبادرة، واالبتكار.

-   التعامل مع ال�ضغوط النف�ضية واالن�ضباط والتحكم الذاتي.
-   اكت�شاب مهارات القيادة والقدرة على اإدارة ال�قت وحتديد االأول�يات.

-   التزام ال�شل�كات ال�شحّية التي حتفظ اجل�شم والعقل.
-   تقدير قيمة الفن واجلمال وتذوقهما.

-   تنمية القيم العليا مثل: الت�شامح، والتعاون، واحرتام االآخر، واإدارة اخلالف واالختالف.
ة يف جمتمعنا. -   تقدير دور االحتياجات اخلا�شّ
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التوا�سل  كفايات   - 3
م�اقف  يف  ت�ا�شلية  �شياقات  يف  بفعالية  اللفظية  وغري  اللفظية  املهارات  ت�ظيف  على  القدرة 
احلياة املتن�عة، لتحقيق اأغرا�س حمددة يف حميط املجتمع والبيئة. وي�شمل ذلك  عمليتي االإر�شال 
اجل�شد  لغة  وت�ظيف  الذات،  عن  التعبري  مثل  مهارات،  من  منهما  كال  يتبع  وما  والتلقي، 
واالإ�شارات والرم�ز، ومراعاة امل�قف الت�ا�شلي، وفهم الر�شائل، واللباقة يف الت�ا�شل، وتعزيز 
اإيجابّية احل�ار، �ش�اء اأكان الت�ا�شل مبا�رًسا اأم غري مبا�رس عرب و�شائل الت�ا�شل االجتماعي وغريها.

ما يتوقع اأن حتققه هذه الكفاية لدى املتعّلمني: 
-   القدرة على التعبري عن الذات والتفاعل مع االآخرين وفهمهم واإقناعهم والتاأثري فيهم.

-   تعزيز املهارات االجتماعّية، مثل املرونة ال�شل�كّية، واحرتام االآخرين، وَتقُبّل النقد البّناء.
-   ت�ظيف اخلربات املكت�شبة يف عملية الت�ا�شل.

-   التعامل ب�شكل اإيجابي مع املجتمع والك�ن.
-   اإقامة عالقات وتفاعالت اجتماعّية اإيجابّية مع االآخرين.

-   ت��شيع مدارك الفرد وتعزيز ثقافته العامة.
-   ت�ظيف التكن�ل�جيا وو�شائل االت�شال بطرائق اإيجابّية.

-   احرتام التعّدديّة والتنّ�ع الثقايف.

الإبداعي والتّفكري  النّاقد  التّفكري  كفايات   - 4
اكت�شاب القدرة على الّتفكري التاأملي واملنطقي والتحليلي والّتفكري الّناقد واالإبداعي لل��ش�ل 
مقب�لة،  وحمكات  معايري  اإلى  ا�شتناًدا  املختلفة،  وامل�اقف  للم�شكالت  املنا�شبة  احلل�ل  اإلى 
كما ت�شمل اإيجاد احلل�ل واالأفكار غري العادية، واإيجاد حل جديد اأو اأ�شيل للم�شكلة يف 

املجاالت كافة.
ما يُتَوَقّع اأْن حتِقّقه هذه الكفاية لدى املتعّلمني:

-   ا�شتخدام اخليال القرتاح بدائل اأ�شيلة، واإنتاج اأفكار بطرائق مبتكرة.
-   القدرة على اإ�شدار اأحكام منطقية وحماكمة االأفكار وفق معايري حمددة.
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-   ت�شجيع املتعّلمني على االكت�شاف واالبتكار والتميز، وتعزيز م�ش�ؤوليتهم عما يتعلم�نه.
-   التفاعل مع البيئة املحيطة بكفاءة، والقدرة على التكيف مع املتغريات املت�شارعة.

امل�سكالت  والتق�سي وحل  البحث   -  5
وجمع  الفر�شيات  ت�ليد  لعمليات  الالزمة  واالجتاهات  املهارات  من  جمم�عة  اكت�شاب 
لالإجابة  املقرتحة  الفر�شيات  ح�ل  قرار  واإ�شدار  وتق�ميها،  وتنظيمها  والبيانات  املعل�مات 
عن �ش�ؤال، اأو الت��شل اإلى حقيقة اأو حل م�شكلة ما، ثم تطبيق ما مت الت��شل اإليه على اأمثلة 

وم�اقف جديدة.
ما يُتَوَقّع اأْن حتِقّقه هذه الكفاية لدى املتعّلمني:

-   تنمية مهارات اإدارة املعرفة: اإنتاًجا وت�ثيًقا ون�رًسا وتبدياًل.
-   تنمية مهارات وقدرات عدة، مثل التخطيط والتنظيم وحتمل امل�ش�ؤولية.

-   تعزيز التعّلم الذاتي، والعمل امل�شتقل لل��ش�ل اإلى املعرفة.
-   تنمية مهارات الّتفكري والبحث العلمي واالبتكار يف م�اجهة امل�اقف وامل�شكالت غري املاأل�فة.

-   ممار�شة عملية البحث العلمي وفق خط�ات منهجية يف امل�اقف احلياتّية جميعها.
-   ت�شجيع العمل بروح الفريق.

العددية الكفايات   -  6
االأعداد والرم�ز  با�شتخدام  املتعلقة  الريا�شّية  املعارف واملفاهيم واملبادئ واملهارات  امتالك 
املعرفة  اأهمّية  واإدراك  والعملّية،  الي�مّية  احلياة  يف  الريا�شّية  والعمليات  املعادالت  وتطبيق 

واملهارات الريا�شّية وت�ظيفها على نح� هادف يف امل�اد الّدرا�شّية االأُخرى.
ما يُتَوَقّع اأْن حتِقّقه هذه الكفاية لدى املتعّلمني:

-   فهم كيفية ا�شتخدام االأعداد والعالقات الكمية يف النمذجة الريا�شّية.
-   فهم دوراالأعداد واأهميتها والعالقات الكمية وتطبيقاتها يف تط�ر العل�م والبحث العلمي 

وا�شتثمار امل�ارد واالإمكانات املتاحة .
-   تنمية مهارات احل�شاب الذهني وا�شتخدام التقنية مثل االآالت احلا�شبة، واجلداول  االإلكرتونية 



3839

بفاعلّية يف م�اقف متعّددة ومتن�عة.
-   ت�ظيف مهارات املتعّلمني وكفاياتهم العددية يف تعزيز اال�شتفادة من تكن�ل�جيا املعل�مات 

واالت�شاالت.

والت�سالت املعلومات  تقانة   -  7
ا�شتخدام و�شائل التكن�ل�جيا احلديثة املتاحة يف ال��ش�ل اإلى املعل�مات وتخزينها ومعاجلتها 

ب�شكل فاعل واآمن، ون�رس املعل�مات �شمن ث�ابت وق�انني علمّية واأخالقّية.
ما يُتَوَقّع اأْن حتِقّقه هذه الكفاية لدى املتعّلمني:

-   ا�شتخدام اأدوات التكن�ل�جيا يف البحث واال�شتك�شاف والتحليل واتخاذ القرار يف جماالت 
احلياة جميعها، والقدرة على تبادل البيانات وم�شاركتها مب�ش�ؤولية وابتكار ومتيز.

-   االطالع ب�شه�لة على اأفكار االآخرين وجتاربهم مما ي�شهم يف االنفتاح على العامل بعقالنية.
-   تنمية القدرة على تط�ير الذات واالنتقال من ا�شتخدام التكن�ل�جيا اإلى ا�شتثمارها.

وك�شف  احلديثة،  التكن�ل�جية  ال��شائل  مع  التعامل  يف  ال�شليمة  الفنّية  بالطرائق  االإملام     -
)اجلرائم االإلكرتونّية(، والقدرة على �شيانتها وتط�يرها.
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القضايا المشتركة
ومفاهيمها العابرة للمواد الدراسّية

ت�شتمل اخلّطة الّدرا�شّية على جمم�عة من امل�اد مثل الرتبية االإ�شالمّيّة، والّلغة العربّية، واللغات 
والرتبية  املهنّية،  والرتبية  واحلا�ش�ب،  والريا�شّيات،  والعل�م،  االجتماعّية،  والدرا�شات  االأجنبّية، 
الريا�شّية، والرتبية الفنّية واالأن�شطة. وت�شّكل هذه امل�اد جمتمعة �شخ�شّية املتعّلم ،وت�شرتك يف جمم�عة 
من الق�شايا احلياتّية وال�شخ�شّية واالإن�شانّية وغريها، ما ي�شهم يف ترابطها وتكاملها، وقدرتها على 
بناء منظ�مة القيم واملهارات احلياتّية. ومن هنا تاأتي اأهمّيّة اإدماج هذه الق�شايا عرب جميع امل�اد يف 

خمتلف ال�شف�ف.
وتهدف عملية اإدماج الق�شايا امل�شرتكة وجماالتها يف املناهج الّدرا�شّية ملراحل التعليم املختلفة 
اإلى االإ�شهام يف بناء �شخ�شّية املتعّلم املتكاملة من جميع ج�انبها العقلّية واالجتماعّية واجل�شمّيّة 
واالنفعاليّة، بـما ميّكنه من االإ�شهام يف بناء جمتمعه واملجتمع االإن�شاين، وعليه، ينبغي على وا�شعي 
املناهج اأن يعمل�ا على اإدماج جمم�عة الق�شايا امل�شرتكة وعناقيدها من املفاهيم واملهارات والقيم 
احلياتّية والبيئية واالإن�شانّية وال�شيا�شّية وال�طنّية وال�شخ�شّية، وتلك املتعلقة بالعمل، اأو التي تتعلق 
بقراءة التاريخ واحلا�رس وامل�شتقبل جنًبا اإلى جنب مع املفاهيم العلمّية االأكادميّية يف املناهج وامل�اد 
املعرفة  يف  تكاماًل  ي�شمن  بـما  كافة،  التعّلم  وم�شادر  الّدرا�شّية  وال�شف�ف  املختلفة،  الّدرا�شّية 
وت�فـري بيـئة خ�شبة للمتعّلم من املعارف واملهارات واالتـجاهات، تـمّكنه من الّتفكري والبحث 

فيها وتـمثلها.
ونظًرا  ملا ورد يف روؤية االإطار العام للمناهج ومبادئه وم�جهاته العاّمة، واملمار�شات الف�شلى 
يف بع�س الدول، فقد مّت اعتماد جمم�عة من الق�شايا امل�شرتكة وجماالتها وعناقيدها وفق ت�شنيفات 
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احلياتيّة املهارات   -  1
وت�شمل املهارات ال�شخ�شّية واالجتماعّية الالزمة للمتعلمني، للتعامل بثقة واقتدار مع م�اقف 
احلياة ومع االآخرين والتكيف مع املجتمع الذي يعي�ش�ن فيه، وذلك باتخاذ القرارات ال�شليمة 
ل امل�ش�ؤلّيات ال�شخ�شّية واالجتماعّية يف ما يتعلق بت�جيه الذات، والتخطيط للم�شتقبل،  وحتمُّ
واملهارات املنزلّية وال�شحّية، واالأن�شطة االقت�شاديّة والتفاعل االجتماعي، ويف كّل ما يت�شل 
االأزمات.  االآخرين، وجتاوز  مع  اإيجابّية  واالآخر، وتك�ين عالقات  الذات  بحياتهم، وفهم 
ويندرج حتت هذه املجم�عة مفاهيم فرعّية متعّددة منها الفّن واجلمال، واالت�شال، واحل�ار، 

واتّخاذ القرار، واالإبداع واالبتكار، وفّن التعامل، وال�عي املروري، وال�عي ال�شحي.

التّفكري  -  2
ه� جمم�عة املفاهيم واملهارات التي يحتاج اإليها املتعّلم، وي�ظفها يف امل�اقف التعّلمّية واحلياتّية 
ا،  يف البيئة املحيطة به، وت�شمل هذه املفاهيم خمتلف مهارات الّتفكري �ش�اء اأكان تفكرًيا عاًمّ
اأم ناقًدا، اأم اإبداعيًّا، اأو غري ذلك، وتهدف اإلى تنمية مهارات املالحظة والتنظيم والرتتيب، 
املقرتحات  وتقدمي  االأفكار  واإنتاج  والتاأمل  والت�شاوؤل  والتنب�ؤ  التحليل  مهارات  جانب  اإلى 
واخلروج عن االأمناط املاألوفة، ويندرج حتتها اأي�ضا مفاهيم فرعية متعّددة منها االأدلة والرباهني، 

واالإبداع، واال�ضتنباط، والتخمني، واال�ضتنتاج.

اإ�شدارها يف دليل خا�س، يت�شّمن عناقيد هذه املفاهيم  اعُتِمدت لغايات هذا االإطار �شيتم الحًقا 
واالأمثلة التطبيقّية عليها، لت�شاعد مطّ�ري املناهج وم�ؤلفي الكتب املدر�شّية على اإدماجها. ويف ما 

ياأتي ا�شتعرا�س للق�شايا امل�شرتكة الرئي�شة، مع �رسورة مراعاة املالحظات االآتية:
-   الق�شايا جميعها متداخلة الرتباطها ب�شبكة ي�شعب ف�شلها، فاملفاهيم ال�شخ�شّية واحلياتّية ومفاهيم 

الّتفكري وغريها ت�شهم يف بناء �شخ�شّية املتعّلم.
-   الق�شايا منت�رسة يف امل�اد الدرا�شّية جميعها، وغري مقت�رسة على مادة بعينها.

-   ت�شنيف املجاالت واملفاهيم يف فئات كان اإجراًء تنظيميًّا، ال ي�شتند اإلى انتماء املفه�م ل�شنف 
دون غريه.
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البيئيّة الق�سايا   -  3
ت�شري هذه الق�شايا اإلى اأخالقيات عالقة االإن�شان بال��شط الذي يعي�س فيه، ويحافظ عليه من 
م�شادر  ا�شتخدام  اإلى  ت�شري  الطبيعة، كما  للعنا�رس يف  املكّ�نة  الطبيعّية  الن�شب  االختالل يف 
االأر�س وال�شم�س، والطاقة والرياح املت�افرة، وامل�شادر االأخرى التي تنتج ل�شالح االإن�شان، 
وحتقيق  القادمة،  لالأجيال  امل�ارد  با�شتدامة  ي�شمح  مبا  را�شًدا  ا�شتثماًرا  ي�شتثمرها  اأن  �رسيطة 

التنمية امل�شتدامة.
املياه،  و�شّح  املناخ،  مثل  فيها  وامل�ؤثّرة  للبيئة  املكّ�نة  بالع�امل  اأي�شا  البيئية  الق�شايا  وتتعلق 
والتل�ث البيئي، واإدارة املخاطر التي متّكن �شانع القرار من التخفيف من اخل�شائر ما اأمكن، 
واإدارة  البيئي،  والت�ازن  امل�شتدامة،  التنمية  منها  متعّددة  فرعّية  مفاهيم  ا  اأي�شً حتتها  ويندرج 

الك�ارث الطبيعّية، وتر�شيد اال�شتهالك.

والوطنيّة وال�سيا�سيّة  الإن�سانيّة  الق�سايا   -  4
ت�شمل الق�شايا االإن�شانّية العديد من ال�شفات، مثل املحّبة، والتعاُطف مع االآخرين، واالإبداع، 
وغريها من االأم�ر التي مُتيِّز االإن�شان عن غريه من الكائنات، والتي جتعل منه اإن�شاًنا حقيقيًّا. 
وت�شمل املفاهيم ال�شيا�شّية وال�طنّية جمم�عة املفاهيم ال�شيا�شّية االأ�شا�شّية الالزمة لتعّرف ج�انب 
الت�جهات  بني  الت�افق  اإيجاد  واآليات  وم�ش�ؤولّياته،  وواجباته  امل�اطن،  وحق�ق  امل�اطنة 
والق�مّية  العاملّية  الق�شايا  مع  والت�شابك  كاّفة،  واالجتماعّية  واالقت�شادّية  والدينّية  االإن�شانّية 
االإن�شان  حق�ق  منها  متعّددة  فرعّية  مفاهيم  ا  اأي�شً حتتها  يندرج  كما  واالإن�شانّية.  وال�طنّية 
ال�طني  وال�عي  والُه�يّة،  ال�شع�ب،  الفل�شطينية، وكفاح  والق�شية  املراأة(،  فيها حق�ق  )مبا 
ال�شاد�شة(،  النقا�شّية  والعاملي، وال�حدة ال�طنّية، والدولة املدنّية )كما عّرفتها ال�رقة امللكية 

والتنّ�ع، وامل�اطنة وال�طنّية.

ال�سخ�سيّة بناء   -  5
هي جمموعة اخل�ضائ�ض التي ت�ضهم يف البناء اخلا-�ض للفرد من �ضفات واأمناط �ضلوك، وحتّدد 
عالقته بكافة االأفراد املتعاملني معه وا�شتجابته العقالنية يف امل�اقف ال�شعبة التي ت�اجهه، وحتدد 
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له طريقته يف تنظيم امل�شاعر واالنفعاالت للم�شاركة وحتمل امل�ش�ؤولية التي متكنه من التكيف 
وا�شتعداداته،  واهتماماته، وحاجاته،  اجتاهاته،  وتعك�س  مت�قعة،  ا�شتجابات  وفق  بيئته،  مع 
ويندرج حتتها  االإن�شان(،  وهيئة  )�شكل  له  وامل�رف�ل�جية  الف�شي�ل�جية  والن�احي  وطباعه، 
اأي�ضا مفاهيم فرعية متعّددة منها امل�ضاركة، وامل�ضوؤولية، واملرونة والتكيف، واإدارة ال�ضغوط، 

واإدارة ال�قت، والقناعة، والتعّلم امل�شتمر.

بالعمل العالقة  ذات  الق�سايا   -  6
املهنّية  االأعمال  يف  واملثابرة  وال�اجبات  واملهام  بامل�ش�ؤولية  املتعلقة  املفاهيم  جمم�عة  هي 
بفخر،  وامل�ؤ�ش�شات جميعا  االأفراد  بها  يق�م  التي  والط�عية  الر�شمية  وامل�رسوعات  واحلرفية 
وت�ؤدى مبهنّية عالية يف بيئة اآمنة، وتدار باأ�شاليب علمّية ت�شمن م�شاركة اجلميع لتحقيق حياة 
دون  اأو  مادي  باأجر  العمل  فر�س  بني  االختيار  لهم  وتتيح  ولالآخرين،  لهم  وتكافلية  كرمية 
ا مفاهيم فرعية متعّددة منها العمل املنزيل، والعمل التط�عي، وثقافة  اأجر، ويندرج حتتها اأي�شً

العيب، واإدارة امل�شاريع، واالأمن وال�شالمة، واملهنّية، وقيمة العمل، واالإنتاجية.

الأخالقيّة الق�سايا   -  7
والتي تخت�س  العامة واخلا�شة وتنظيمها  املتعّلم  ل�شل�كات  كة  الـُمحرِّ القيم  هي جمم�عة من 
بج�انب �شخ�شيته وُي�شِدُر من خاللها االأحكام، وتلزمه تنمية قدرته على امل�ازنة بني واجباته 
وم�ش�ؤولّياته وبني تاأدية هذه ال�اجبات، وتهدف اإلى بناء �شمري اأخالقي ي�جه املتعّلم حا�رًسا 
ا مفاهيم فرعية متعّددة منها القيام بال�اجب، وحتّمل امل�ش�ؤولية،  وم�شتقباًل. ويندرج حتتها اأي�شً
وال�شدق، وتقدمي اخلدمة يف ال�قت املنا�شب، والكرامة، والعدالة، واجلمال، واخلري، واحلرية، 

واحلق، واالعتذار، والت�شامح، واحلب، واحرتام امل�اعيد.

بالزمن العالقة  ذات  الق�سايا   -  8
ت�شمل مفاهيم املا�شي وقراءته قراءة نقديّة وحتليله، واإعادة ت�ظيفه وا�شتبعاد امل�شّ�ه منه والتخل�س 
من الت�شّ�ر االأ�شط�ري. اأّما قراءة احلا�رس، فت�شمل القدرة على اإدراك الزمان واملكان اللذين 
نعي�شهما، وا�شتثمار الطاقات لتحقيق اإجنازات متّكننا من معرفة ق�ة تاأثرينا يف ف�شائنا املحلي 
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با�شتثمار  امل�شتقبل  لفهم  ا�شت�رسايف  امل�شتقبل �شناعة فكر  بقراءة  به. وُيق�شد  وتاأثرنا  والعاملي 
الطاقات الكامنة يف العقل الب�رسّي لتحقيق االآمال والغايات املثلى، واالنتقال من ط�ر التاأمل 

الذاتي اإلى ط�ر االإبداع وا�شت�رساف امل�شتقبل والتخطيط له.
والتغيري،  والر�شالة،  الروؤية  منها  متعّددة،  فرعية  مفاهيم  ا  اأي�شً الق�شايا  هذه  حتت  ويندرج 
والتخطيط  امل�شتقبل،  وقراءة  واال�شت�رساف،  التغيري،  وقيادة  التغيري،  ومقارنة  التغيري،  وتقبل 

اال�شرتاتيجي، و�شناعة امل�شتقبل.

الإن�سان 9 - حقوق 
وت�شمل مفاهيم احلق�ق ال�اردة يف امل�اثيق واالتفاقات الدولّية والعه�د املختلفة، مبا يف ذلك 
حق�ق املراأة وحق�ق الطفل، واحلق�ق ال�شيا�شّية واملدنّية واالجتماعّية، والرتكيز على اأهمّية 
احلق�ق و�رسورة املطالبة بها وعدم التخلي عنها، وال�ق�ف مع اأي �شخ�س تتعّر�س حق�قه 

لالنتهاك.
ومن املهم اأن ننظر اإلى احلق�ق على اأنها فطرّية وطبيعّية ومن حق كل �شخ�س اأن يتمتع بها.
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الفصل الرابع

المراحل التعليمّية

والمواد الدراسّية واألنشطة 

التعليمّية التعّلمّية

املراحل 
التعليميّة يف 

الأردن

املواّد
الدرا�سيّة

م�سّوغات
تدري�س املواّد 

الدرا�سيّة
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املراحل التعليمية يف اململكة الأردنية الها�سميةاأول

يحّدد قانون الرتبية والتعليم مراحل التعليم يف ثالث مراحل:
•   مرحلة ريا�س الأطفال.

•   مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
•   مرحلة التعليم الثانوي.

ح القانون اأهداف هذه املراحل مبا ياأتي: ويو�سّ

الأطفال: ريا�س  مرحلة   - 1
تهدف هذه املرحلة اإلى ت�فري مناخ منا�شب يهيئ للطفل تربية مت�ازنة ت�شمل اجل�انب اجل�شمّية 
وتنمية  ال�شليمة،  ال�شحّية  العادات  تك�ين  على  وت�شاعده  وال�جدانّية،  والروحّية  والعقلّية 
عالقاته االجتماعّية، وتعزيز االجتاهات االإيجابّية وحب احلياة املدر�شّية، ومّدة هذه املرحلة 

�شنتان.   )املاّدة 8/ اأ : قان�ن الرتبية(.

الأ�سا�سي: التعليم  مرحلة   - 2
امل�اطن يف خمتلف ج�انب  للرتبية، واإعداد  العامة  االأهداف  اإلى حتقيق  املرحلة  تهدف هذه 
ع�رس  املرحلة  هذه  ومّدة  واالجتماعّية،  وال�جدانّية  والروحّية  والعقلّية  اجل�شمّية  �شخ�شيته 

�شن�ات. )املاّدة 9/ب: قان�ن الرتبية(.

الثانوي: التعليم  مرحلة   - 3
القدرة  القان�ن م�ا�شفات امل�اطن مثل:  اإلى تك�ين امل�اطن، واأ�شاف  تهدف هذه املرحلة 
على االت�شال والتفاعل مع املتغريات البيئية، والعمل بروح الفريق ال�احد، والتم�شك باحلق�ق 

واأداء ال�اجبات. )املاّدة 11/ب: قان�ن الرتبية(.

وقد حّدد القان�ن م�ا�شفات التعليم الثان�ي بتلبية حاجات املجتمع االأردين القائمة واملنتظرة 
مبا ي�شاعد على م�ا�شلة التعليم العايل وااللتحاق بالعمل، ومدة هذه املرحلة �شنتان. 

)املاّدة 11/ اأ : قان�ن الرتبية(.
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الـمواّد الدرا�سيّةثانـيًا
يتطلب حتقيق النتاجات التعّلمّية و�شع خطة درا�شّية ت�شمل االأنظمة وامل�اد الّدرا�شّية التي ت�شهم 
بدرجة عالية يف ال��ش�ل اإلى هذه النتاجات. ومتيل خمتلف املجتمعات اإلى اختيار م�ادها الّدرا�شّية 
من خالل درجة اإ�شهامها يف هذا املجال، علًما باأّن جميع امل�اد الّدرا�شّية تت�شامن مًعا لبناء �شخ�شّية 
املُتعّلم، فاالأهداف مرتابطة وامل�اد مرتابطة، وتزيد من اأهمّية هذا اأن كل ماّدة يجب اأن حتمل عدًدا 
كبرًيا من املفاهيم امل�شرتكة قبل امل�اطنة واالأخالق وحق�ق االإن�شان والدميقراطّية وامل�اطنة وغريها 
مما ورد حتت ف�شل الق�شايا الت�شع للم�اد. كما اأّن كل ماّدة يجب اأن تعك�س م�شف�فة اأفقّية وعم�ديّة 
ملختلف هذه املفاهيم ون�رسها على جميع ال�شف�ف، وتنظيًما للعمل فاإّن من املنا�شب ن�شبة بع�س 

االأهداف اإلى م�اّد معينة.

ونتيجة لذلك، رّكز النظام التعليمي الأردين على ما ياأتي:

تك�ين  يف  وُت�شهم  الروحّية،  القيم  وتنمي  باهلل،  االميان  تعزيز  على  ترّكز  درا�شّية  م�اّد   .  1
�شخ�شّية م�ؤمنة تدرك طبيعة املعرفة الدينّية، واإ�شهامها يف بناء ال�شخ�شّية املت�ازنة.

2 .  م�اّد درا�شّية ترّكز على تعليم االت�شال الّلغ�ي قراءًة وحتّدًثا وتعبرًيا، وكتابة عادية، وكتابة 
اإبداعية، وغريها من اأدوات االت�شال ال�شف�ي والكتابي الب�رسي واحلركي.

3 .  م�اّد درا�شّية ترّكز على تنمية املنطق والعقلّية الريا�شّية التي تبحث عن الربهان، من خالل 
و�شع الفر�شّيات وبناء النظريات الريا�شّية واختبارها.

العلمّية  املعرفة  العلمّية، وطبيعة  العلمي، والق�انني  املنهج  م�اّد درا�شّية ترّكز على تعليم   .  4
الفر�شّيات  وو�شع  البحث،  يف  العلمّية  االجتاهات  تك�ين  بغر�س  وجماالتها  واأدواتها 

وجمع االأدلة وغريها.
5 .  م�اّد درا�شّية ترّكز على متكني املتعّلم من التحدث بلغة اأجنبية اأو اأكث.

االإن�شان،  التنّ�ع، وحق�ق  والُه�ّية، واحرتام  امل�اَطنة  تعليم  ترّكز على  درا�شّية  م�اّد   .  6
وال�شل�ك الدميقراطي، مبا يبني ُه�يَّة امل�اطن.

7 . م�اّد درا�شّية ترّكز على تنمية املهارات اجل�شمّية واحلركّية مبا ي�شمن اإتقان احلركات ذات 
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م�اد م�شرتكة:الرتبية االإ�شالمّيةالرتبية االإ�شالمّيةالرتبية االإ�شالمّية
الرتبية االإ�شالمّية، الّلغة العربّية، 
الّلغة االإجنليزّية، تاريخ االأردن، 

الريا�شّيات. الّلغة العربّيةالّلغة العربّيةالّلغة العربّية

الّلغة االإجنليزّيةالّلغة االإجنليزيّةالّلغة االإجنليزيّة

الريا�شّياتالريا�شّياتالريا�شّيات

ال�شلة مبرونة اجل�شد، وتنمية الع�شالت الدقيقة والكبرية، وبناء الروح الريا�شّية، وعمل 
الفريق، واللعب وقيمته االإن�شانّية.

8 .  م�اّد درا�شّية ذات �شلة باملهارات املهنّية التي ت�شمن بناء حب العمل املهني واإتقان مهارات 
مهنّية ب�شيطة اأو معقدة.

م�اّد درا�شّية ترّكز على تنمية الذوق اجلمايل واحلب واملتعة والتغيري، والفرح، والذكاء   .  9
اجلمايل والعاطفي يف جماالت ال�شعر، والر�شم والفن الت�شكيلي، وامل�رسح والغناء والتمثيل.

املهم  املتعّلم، ومن  لدى  املطل�بة  النتاجات  بناء  ت�شهم يف  اأن  الرئي�شة  امل�اد  من هذه  وُيت�ّقع 
اأن ن�شري ثانية اإلى اأّن هذه امل�اد مرتابطة وت�شرتك جميعها يف حتقيق النتاجات. فامل�اد الّدرا�شّية ال 
تعمل منفردة؛ اإذ ُت�شهم كّل مادة يف بناء اجل�شم وال�شحة والذكاء العاطفي والّتفكري الّناقد واالإبداع 
والت�ا�شل والعمل اجلماعي، واحرتام العالقات العددية والرقمّية والهند�شّية واجلمالّية. كما يجب 
اأاّل تقدم هذه امل�اد جميع حمت�ياتها ب�شكل م��ش�عات وعناوين، وميكن اأن يقدم بع�شها كمفاهيم 
عابرة للم�اد الّدرا�شّية، خا�شة م��ش�عات اله�ّية وامل�اطنة وبناء الذات والّتفكري وحق�ق االإن�شان، 

ويبنّي اجلدول )1( االآتي الـمواد الّدرا�سيّة ح�سب ال�سفوف:
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العل�مالعل�م
م��ش�عات يف الفيزياء 

والكيمياء والعل�م 
احلياتّية وعل�م االأر�س

م�اد تخ�ش�شّية للفرعني
االأدبي والعلمي.

الفيزياء، الكيمياء،
العل�م احلياتّية، عل�م االأر�س، 

العل�م االإ�شالمّية، الثقافة املالّية، 
الّلغة الفرن�شّية.

تخ�شع اإجبارية امل�اد اأو 
اختياريتها لت�جهات اخلطة 

الّدرا�شّية )قيد التط�ير(.
 

الرتبية الريا�شّيةالرتبية الريا�شّيةالرتبية الريا�شّية

الرتبية الفنّية 
وامل��شيقّية

الرتبية الفنّية 
الرتبية الفنّية وامل��شيقّيةوامل��شيقّية

الرتبية املهنّية

الثقافة املالّية
الرتبية املهنّية

عل�م احلا�ش�ب
الّلغة الفرن�شّية )اختيارّية(

)5-1(

الرتبية االجتماعّية 
وال�طنّية

)10-6(
الرتبية االجتماعّية 

وال�طنّية

)12-6(

م��ش�عات يف اجلغرافيا 
والتاريخ والرتبية ال�طنّية 

والفل�شفة

تاريخ االأردن، اجلغرافيا، تاريخ 
العرب والعامل

اجلدول )1(: الـمواد الّدرا�سيّة ح�سب ال�سفوف.
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م�سّوغات تدري�س املواّد الدرا�سيّةثالـثًا

الإ�سالميّة الرتبية   -  1
الرتبية االإ�شالمّية هي اأ�شا�س منهجي واأخالقي لبناء االإن�شان و�شياغة �شخ�شيته بالقيم االإ�شالمّية، 
وبناء منظ�مة متكاملة مفاهيمّية ومعرفّية و�شل�كّية وقيمّية كفيلة ب�شبط ت�ش�راته والناأي به عن 
مظاهر الت�شّدد، ما يعني �رسورة تر�شيخ القيم اجل�هريّة يف �شل�كه ومعامالته، مثل الت�شامح، 
وامل�اطنة، واملحبة، والتعاي�س، واحرتام االأديان ال�شماوّية واملذاهب املختلفة، وبناء عالقات 

اإن�شانّية وجمتمعّية اآمنة وم�شتقرة قادرة على القيادة والريادة االأخالقّية.
ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-   تر�شيخ عقيدة الت�حيد وقيم الدين االإ�شالمي على اأ�شا�س االإميان النابع من الّتفكري والتدبر 
انطالًقا من تعاليم القراآن الكرمي وال�شنة النب�ية ال�رسيفة.

-   ال�عي ب�شرية الر�ش�ل - �شلى اهلل عليه و�شلم- وحمبته ومتثل اأخالقه.
-   بناء �شخ�شيته يف ج�انبها جميعها على نح� متكامل ومتزن.

-   تعزيز اجل�انب القيمّية وال �شيما القيم االإن�شانّية امل�شرتكة مبا تت�شمنه من قيم التعاي�س والتكافل 
والت�شامن والت�شامح واالنفتاح واحرتام االآخر.

-   تعزيز دور املراأة امل�شلمة يف بناء املجتمع االإ�شالمي.
يعك�س  ح�شاريًّا  من�ذًجا  ويقّدم  الع�رس،  حتديات  ي�اجه  حديث  اإ�شالمي  خطاب  تط�ير    -

�ش�رة االإ�شالم.
-   فهم عالقة الدين االإ�شالمي باالأديان االأخرى.

-   ال�عي بالنتاج الفكري واالإن�شاين لعلماء امل�شلمني.

العربيّة الّلغة   -  2
العربّية ه�يّة االأمة وعن�ان وج�دها، و�شبيلها اإلى تعزيز الروابط الفكرّية، والنف�شّية، واالجتماعّية، 
وهي لغة العرب، ولغة القراآن، ولغة الدولة الر�شمّية التي يتلقى بها املتعّلم�ن خمتلف عل�مهم؛ 
فاملتعّلم الذي يتميز يف معرفة العربّية يعّد م�ؤّهال لتعّلم بقية العل�م واملعارف. وتعّد الّلغة العربّية 



5253

من اأغنى الّلغات يف مفرداتها، و�شيغها، ودالالتها، فتعلُّمها يزيد من قدرة املتعّلمني على الّتفكري 
العلمي ال�شليم والّتفكري الّناقد وحل امل�شكالت يف امل�اقف احلياتّية، وهي بذلك اأ�شا�س يف بناء 
�شخ�شيات املتعّلمني واالرتقاء بها ذهنيًّا ونف�شيًّا وترب�يًّا، ال �شيما يف ظل ما ت�اجهه العربّية من 

�شي�ع العامّية ومناف�شة الّلغات االأخرى.
ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-   اإتقان مهارات الّلغة العربّية: ا�شتماًعا، ح�اًرا، قراءة، كتابة، واإتقان ق�اعدها.
-   تنمية اجتاهات اإيجابّية نح� اله�ّية وامل�اطنة وحق�ق االإن�شان.

-   ال�عي باأهمّية الثقافة العربّية والفكر العربي واإ�شهامه يف بناء االإن�شان العربي واحل�شارة العاملّية.

-    ال�عي باالأدوار البّناءة للمراأة العربّية ودورها يف تنمية املجتمع واإ�شهامها يف الثقافة والفكر.
-   ال�عي باالجتاهات الفكرّية العربّية والعاملّية يف جمال الثقافة والفكر.

-   تنمية مهارات الّتفكري الّناقد والتحليل والرتكيب والتقييم.
-   ال�عي باأهمّية الفن�ن وجماليات الّلغة العربّية.

-   ت�ظيف املهارات الّلغ�ية يف خمتلف عملّيات االت�شال.

الأجنبيّة اللغات   -  3
الّلغة االأجنبّية هي و�شيلة املتعّلم للت�ا�شل مع العامل وفهم اأفكاره واحل�ار معه، كما تعترب اأ�شا�ًشا 
ة واأن اإتقان الّلغة االأجنبّية قد  ا يف جمال م�ا�شلة التعّلم والتفاعل مع االآخر املختلف، خا�شّ مهمًّ

يك�ن متطّلًبا من متطّلبات االلتحاق بالعمل على اأعلى امل�شت�يات املحلّية والعاملّية.
ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-   اإتقان مهارات الّلغة االأجنبّية: ا�شتماًعا، ح�اًرا، قراءة، كتابة، واإتقان ق�اعد.
لتحقيق  متن�عة  م�اقف  الت�ا�شل يف  عملية  االأجنبّية يف  بالّلغة  الّلغ�ية  املعرفة  ت�ظيف    -

غايات متعّددة.
-    االت�شال والت�ا�شل بلغة اأجنبّية اأو اأكث للبناء املعريف، وال �شيما  يف حق�ل العل�م والتكن�ل�جيا 

والت�ا�شل الثقايّف.
-   معرفة العالقة بني الّلغة االأجنبّية ونتاجها الثقايّف مبا ميّكنه من اإجادة تلك الّلغة يف �شياقاتها 

الثقافّية.
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-   تنمية قدراته اللغ�ية لتمكينه من البحث يف م��ش�عات متن�عة وحتليل م�شامينها.
-   ت�شهيل الت�ا�شل مع الفكر االإن�شاين العاملي يف جمال الثقافة والفن�ن.

-   املقارنة بني ثقافة الّلغة االأجنبّية وثقافته االأم مبا ينمي مداركه الثقافّية وقدراته الّناقدة، يف 
ظل عامل متعدد الروؤى والثقافات.

-   تنمية ال�عي باللغات االأجنبّية وثقافاتها.

الجتماعيّة الدرا�سات   -  4
وتت�شمن فهم املتعّلمني للعالقات املتبادلة بني االأفراد، والعالقة بينهم وبني بيئتهم، وت�شهم يف 
تعزيز فهمهم للتباينات املكانية، وم�شاعدتهم على معرفة حق�قهم وفهمها والقيام ب�اجباتهم 
مب�ش�ؤولّية. ومن �شاأن الدرا�شات االجتماعّية كذلك اإيجاد ال�عي يف نف��س املتعّلمني بالعالقة 
بني االأفراد وال�شلطة، وما ي�شبط تلك العالقة من ق�انني واأنظمة، ودرا�شة التغريات والظ�اهر 
عرب الزمن وحتليلها ونقدها بهدف بناء م�شتقبل اأف�شل، كما اأن الدرا�شات االجتماعّية تق�د 

اإلى الت�عية بالدور الفكري والفل�شفي واأثره على تنمية املجتمعات حمليًّا وعامليًّا.

ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-   ال�عي باأبعاد الق�شايا العربّية ويف مقّدمتها ق�شية فل�شطني.
-   فهم التطّ�ر التاريخي للمجتمعات الب�رسّية عربالزمن وتاأثريه يف احلا�رس وامل�شتقبل.

-   متثل القيم ال�طنّية واملدنّية يف حياته الي�مّية وممار�شة اأدواره وم�ش�ؤلّياته كم�اطن �شالح 
يف جمتمعه.

-   فهم عالقة االإن�شان بالبيئة واحرتامه لها وعدم امل�شا�س بت�ازنها.
-   اإظهارال�شع�ر باالنتماء ملجتمعه واالعتزاز به�يته ال�طنّية وم�روثه الثقايّف.
-   ال�عي بدور الفال�شفة واملفكرين العرب وغريهم ومدى تاأثريهم يف العامل.

-   ال�عي باأهمّية احرتام حق�ق االإن�شان وفق الل�ائح الدولّية عرب التاريخ.
-   تعزيز مكانة املراأة ودورها يف بناء احل�شارة.

-   ال�عي بدور الفن يف احل�شارة االإن�شانّية وتعزيز اإ�شهامه الفاعل فيها.
-    اإظهار الفهم مل�شادر �رسعّية ال�شلطة ووظائفها واأهميتها يف تنظيم حياة املجتمعات.
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-   تعزيز مفاهيم املحبة والت�شامح وال�شالم العاملي ومبادئ العي�س امل�شرتك.
-   ال�عي بدور املفكرين والفال�شفة وما قّدم�ه للح�شارة العربّية واالإ�شالمّية والعاملّية.

-   ال�عي بدور االإن�شان وامل�ؤ�ّش�شات املدنّية يف بناء احل�شارة والتقّدم االإن�شاين.

العلوم  -  5
ظ�اهر  تف�رس  التي  واالكت�شافات  واالخرتاعات  والفر�شيات  احلقائق  بدرا�شة  العل�م  ُتعنى 
الك�ن وعنا�رسه، من خالل الّتفكري والتحليل والتجربة واإيجاد االأدلة والرباهني؛ فدرا�شتها 
تنمي فهم املتعّلم لنف�شه وللبيئة املحيطة به، وبناء �شخ�شيته ليك�ن قادًرا على الّتفكري العلمي 
وا�شتخدامها  التكن�ل�جية  امل�شتجدات  وم�اكبة  حياته،  ي�اجهها يف  التي  امل�شكالت  وحل 

والت�رّسف كباحث لل��ش�ل اإلى احلقائق.

ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-   فهم الك�ن وتعّرف الق�انني التي حتكمه وتف�شري ظ�اهره.
-   فهم البيئة وظ�اهرها وعالقات االإن�شان بها.

مهارات  وتنمية  واالإبداعي  الّناقد  الّتفكري  ومهارات  العلمي  البحث  مهارات  ت�ظيف    -
الت�ا�شل والتعاون.

-   تعزيز فهمه للمفاهيم العلمّية والهند�شّية عن طريق ا�شتخدام االأدوات التكن�ل�جية.
-   اكت�شاب منظ�مة من القيم وتنمية اجتاهات اإيجابّية نح� العلم والعلماء.

-   ممار�شة �شل�ك الباحث واملنتج للمعرفة.
-   اإتقان مهارات ال��شف واملالحظة واملقارنة والتجريب وال��شف امل��ش�عي لالأحداث، 

واإ�شدار االأحكام بناء على االأدّلة واملعطيات احل�شّية.
-   التمييز بني التفكري العلمي واأن�اع التفكري االأخرى.

الريا�سيّات   -  6
تنمية  يف  ت�شهم  اإذ  والتحليل،  واملنطق  الدرا�شة  على  يق�م  فكريًّا  منهًجا  الريا�شّيات  ُتكّ�ن 
مما  درا�شته  اأثناء  يكت�شبها  التي  واملنطقي  العلمي  الّتفكري  مهارات  خالل  من  املتعّلم  قدرات 

يجعله قادرا على ت�ظيف الريا�شّيات يف حياته الي�مّية.
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ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-   امتالك املعارف واملفاهيم واملبادئ واملهارات الريا�شّية التي يحتاج اإليها يف حياته.
-   اكت�شاب منهجية الّتفكري العلمي ومهارات حل امل�شكالت واال�شتنتاج والتربير والّتفكري 

املنطقي الريا�شي والتعّلم الذاتي وامل��ش�عية يف اإ�شدار االأحكام.
-   تطبيق املهارات الريا�شّية يف احلياة العملّية.

-   االإ�شهام يف تط�ر العل�م مبختلف فروعها، وا�شتثمار امل�ارد واالإمكانات املتاحة.
-   ا�شتخدام تقنيات املعل�مات واالت�شاالت كاأداة للتحقق من االدعاءات والنمذجة والتنب�ؤ 

والتقييم.
-   تنمية اجتاهات اإيجابّية نح� الريا�شّيات ودرا�شتها وا�شتخدامها ب��شفها اأداة فاعلة يف احلياة.

-   ال�عي باأهمّية الفكر الريا�شي الهند�شي ودوره يف احلياة العاّمة.

احلا�سوب  -  7
يعّد الع�رس احلايل ع�رس التكن�ل�جيا واالبتكار، فقد تط�رت و�شائل التكن�ل�جيا واالت�شال 
وانت�رس ا�شتخدامها ب�شكل كبري؛ لذا فاإنه ال بد من اإك�شاب املتعّلمني القدرة على ا�شتخدامها 
لتمكينهم من تط�ير اأ�شاليب البحث واال�شتق�شاء والتحليل، وتنمية فكرهم اخلالق املبدع، 
العلم  ميادين  يف  وت�ظيفها  املتاحة  التكن�ل�جّية  لل��شائل  االأمثل  اال�شتخدام  على  والرتكيز 
وفاعل  ومبدع  ومنتج  للتطّ�ر  م�اكب  جيل  اإيجاد  اإلى  ي�ؤدي  مما  والبيئة،  وال�شحة  والعمل 

ومت�ازن فكريًّا واجتماعيًّا وقيميًّا، وقادر على املناف�شة يف اأ�ش�اق العمل العاملّية.
ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-  امتالك املعارف والـمهارات التكن�ل�جية الالزمة مل�اكبة امل�شتجدات يف القرن احلادي 
والع�رسين، والتفاعل معها ب�شكل اإيجابي، وت�ظيفها وا�شتثمارها يف امل�اقف احلياتّية.

-   اإدراك اأهمّية امل�ش�ؤولّية الرقمّية )امل�اَطَنة الرقمّية( ال�شاحلة التي تتمثل باال�شتخدام القان�ين 
واالأخالقي وال�شحي االآمن لل��شائل التكن�ل�جية احلديثة.

-   ا�شتخدام االأدوات التكن�ل�جية احلديثة يف تنمية الّتفكري االإبداعي وتط�ير مهاراته.
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-   االلتزام باأخالقيات مهنّية يف ا�شتخدام و�شائل الت�ا�شل.
-   القدرة على الت�ا�شل مع االآخرين وتبادل االأفكار واخلربات واملهارات و االنفتاح امل�ش�ؤول 

على العامل.

املهنيّة الرتبية   -  8
اجّتاهاتهم وقدراتهم  املتعّلمني وحت�شني  املهني لدى  ال�عي  بتنمية  املهنّية  الرتبية  ُيعنى مبحث 
يف اختيار مهن امل�شتقبل بتزويدهم مبنظ�مة متكاملة من املعارف واخلربات واملهارات والقيم 
واالجتاهات االإيجابّية ال�رسورية، التي تعزز لديهم قيم العمل واالإنتاج، وتزودهم باملهارات 
كما  والعامل.  املجتمع  ي�شهدها  التي  املهنّية  امل�شتجدات  مل�اكبة  املجاالت  احلياتّية يف جميع 
يُعنى املبحث بالك�شف عن قدرات املتعّلمني املهنّية وا�شتعدادهم وتنمية مي�لهم مبا يعزز قيمة 

التعّلم املهني لديهم.

ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-   اكت�شاب املعارف واملفاهيم املهنّية واملهارات التطبيقّية املرتبطة بها مبا ي�شاعد على ول�ج 
جماالت العمل واملهن املختلفة وفًقا ملي�له واجتاهاته امل�شتقبلية.

-   التعامل مع م�ج�دات املنزل واملدر�شة واملجتمع على نحٍ� اآمن.
-   تنمية اجتاهات حب العمل.

-   االلتزام باأخالقّيات العمل املهني.
-   االهتمام بالعمل اخلريي والعمل التطّ�عي.

-   تنمية مهارات �شيانة بع�س االأدوات املنزلّية.
-   اكت�شاب مهارات �شيانة بع�س االأدوات املنزلّية.

-   اكت�شاب اجتاهات اإيجابّية نح� �شحة اجل�شم مثل التغذية واختيار املالب�س املنا�شبة.
-   االإ�شهام بفاعلّية يف اأعمال ال�شيانة الب�شيطة.

-   التزام ق�اعد االأمن ومتطلبات ال�شالمة املهنّية.
-   التزام العادات وال�شل�كات ال�شحّية والغذائّية ال�شليمة.

-   التمييز بني العمل املهني وال�ظيفة.
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الفنيّة الرتبية   -  9
تعنى الرتبية الفنّية باجلانب اجلمايل وتنمية قدرات املتعّلمني على الّتفكري والتخّيل واالبتكار 
كما  وتذوقها،  املحيطة  والبيئة  الطبيعة  عنا�رس  ملختلف  اجلمالّية  بالقيم  واالإح�شا�س  والتمييز 
ت�شاعدهم على التعبري عن اأنف�شهم ب�شدق واإيجابّية، وعلى ال�شم� باإن�شانيتهم، لينعك�س ذلك 
ووطنهم،  برتاثهم  املتعّلمني  ارتباط  الفنّية  الرتبية  وتعمق  ومعامالتهم،  �ضلوكهم  على  اإيجاًبا 
وتعمل على �شقل مهاراتهم اليدوّية والعلمّية وت�ظيفها يف اإنتاج اأعمال فنّية وجمالّية ت�شهم 

يف االإنتاج ال�طني العام.
ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-   ال�عي بدور الفن يف املجتمع ويف احلياة.
-   تقدير اأعمال الفنانني واإ�شهاماتهم يف بناء احل�شارة.

-   اكت�شاب املعارف واملهارات الفنّية االأ�شا�شّية الإنتاج اأعمال فنّية تعرب عن اأفكاره وم�شاعره 
با�شتخدام االأدوات واخلامات املنا�شبة.

واإ�شدار  وتقييمها  وو�شفها  الفنّية،  لالأعمال  والتحليل  التاأمل  الفنّية يف  ت�ظيف خرباته    -
االأحكام عليها، م�شتخدًما امل�شطلحات الفنّية املالئمة.

اأو يف ن�س  تتفاعل خالل م�شاهد مرجتلة  التمثيل لتج�شيد �شخ�شيات  -  اكت�شاب مهارات 
مكت�ب مبا يط�ر عالقاته مع زمالئه.

ًرا القيم اجلمالّية فيها. -   ت�ظيف معرفته الفنّية يف تعّرف احل�شارات والثقافات املتن�عة  مقدِّ
-   ت�ظيف ال��شائط والعمليات والتقنيات التكن�ل�جية يف اإنتاج االأعمال الفنّية.

-   االطالع على االأعمال الفنّية العاملّية واملحلّية.
-   تقدير اجلمال وتنمية الذوق اجلمايل واالإح�شا�س باالأعمال اجلميلة.



5859

الريا�سيّة الرتبية   -  10
الإعدادهم  والريا�شّية  االإن�شانّية  والقيم  واملهارات  باملعارف  املتعّلمني  الريا�شّية  الرتبية  تزود 
ن ال�شحة النف�شية واجل�شدية. كما تك�شف عن قدرات  ّ للحياة العملّية يف عامل متط�ر مبا يح�شِ
املتعّلمني وم�اهبهم وحتفزهم على االإبداع واالبتكار واالنتظام يف ممار�شة االأن�شطة الريا�شّية 
مبهارة عالية، ال�شتثمار الطاقات واإعدادها اإعداًدا �شليًما يجعلها قادرة على امل�شاركة الفاعلة 

يف االأحداث الريا�شّية واالإن�شانّية حمليًّا وعربيًّا وعامليًّا.
ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-   ال�عي باالأهمّية الرتب�يّة للعمل الريا�شي وتعزيز املفاهيم االأخالقّية. 
-   العمل يف فريق متكامل وبروح ريا�شّية تعك�س القيم االإيجابّية من تعاون وم�شاركة والتزام 

باأهداف م�شرتكة. 
-   ال�عي باأهمّية املمار�شات الريا�شّية يف بناء ج�شم يتمتع باملرونة والر�شاقة. 

-   اإدراك االأهمّية االجتماعّية للريا�شة باعتبارها ن�شاًطا ا�شتثماريًا ولي�س جمرد ا�شتهالك لل�قت. 
-   بناء اجتاهات اإيجابّية نح� القيم الريا�شّية. 

-   ممار�شة ه�اية ريا�شّية معينة.
-   ممار�ضة الن�ضاط االإن�ضاين بروح ريا�ضّية ت�ضتند اإلى املحبة وامل�ضاركة وتقبل النتائج.
-   تنمية ال�شخ�شّية املتكاملة وبيان اأهمّية اجل�شم وعالقته باالأبعاد العقلّية والعاطفّية.

-   ال�عي باأهمّية عالقة الريا�شة بالعل�م والن�شاطات االإن�شانّية االأخرى. 
-   ال�عي بالتاأثريات املتبادلة بني الريا�شة و�شائر الن�شاطات االأخرى. 

-   اإدراك اأهمّية االإعالم الريا�شي.
-   االإملام بالق�انني الريا�شّية لبع�س االألعاب. 
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الرتبويّة الأن�سطة   -  11
تعمل االأن�شطة على جذب اهتمام املتعّلم واإدماجه يف احلياة املدر�شّية ب�شكل اإيجابي، يخلق 
لديه حب التعّلم وامل�شاركة االإيجابّية يف احلياة املدر�شّية. كما ت�شهم االأن�شطة يف تعزيز مهارات 
اأو غري �شفّية،  اأن�شطة �شفّية  �ش�اء كانت  الّتفكري واالإبداع والت�ا�شل والتطّ�ع وامل�شاركة، 

داخل املدر�شة اأو خارج اأوقاتها.
ويتوقع من املتعّلم اأن يكون قادًرا على:

-   امل�شاركة الفاعلة يف العمل اجلمعي.
-   اإبراز قدراته ومي�له وم�اهبه، والك�شف عن ذكاءاته.

-   تنمية القدرات القيادية واإ�شباع حاجات اإثبات الذات واالنتماء واالأمن واحلب واالحرتام.
-   م�ضاعدة املتعّلم على اختيار �ضداقاته عرب ما ميار�ضه من ن�ضاط يف خمتلف الوقت.

-   تنمية الذكاء العاطفي مبا ي�شهم يف قدرة املتعّلم على الت�ازن وال�شبط واالنفعال، واإدارة 
ع�اطفه اإيجابيًّا.

-   الوعي باأهمّية اال�ضتمتاع بالوقت اأثناء الن�ضاط.
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التخطيط للتعليم والتعّلم
على ضوء المنهاج

المنهاج القائم على المعايير

املنهاج القائم على املعايرياأول

املعايري مفهوم   - 1
يق�شد باملعايري مفه�ًما جمم�ع املقايي�س والق�اعد املنظمة الأداء اأو اإجناز مهّمة اأو اأكث، وهي 
اأ�شا�س  تقدمي  اإلى  والت�ش�يب، وتهدف  للمقارنة  وبعده  التنفيذ  اأثناء  اإليها  ُيعاد  التي  املرجعية 
لقيا�س  املرجع  اأنها  اإلى  اإ�شافة  اأو خدمة ما،  نف�شها ح�ل منتج  امل�ا�شفات  م�ث�ق مل�شاركة 
درجة اكتمال اأو كفاءة املنتج من منطلق اأنها حتدد ال�ش�رة املثلى التي ينبغي اأن تت�افر فيه، اأو 

التي ي�شعى اجلميع اإلى حتقيقها.
وعلى �سوء ذلك يت�سح ما ياأتي:

-   ارتباط املعايري باجلودة والتميز يف املجال الذي ت�ضتخدم يف قيا�ضه و�ضبط جودة خمرجاته.
-   ارتباطها بج�انب النظام التعليمي جميعها من مدخالت وعمليات وخمرجات.
-   حتدد املعايري امل�شت�يات املرغ�ب فيها �شمن مك�نات العملّية التعليمية التعلُّمّية.

-   تعك�س املعايري امل�شت�ى الن�عي للمجال الذي ترتبط به.
وا�شعة  الّدرا�شّية عبارات و�شفية  املناهج  املعايري يف  اإَنّ  الق�ل  �شلف ميكن  ما  ْ�ء  ويف �شَ
حتدد ما يجب على املتعّلمني معرفته وفهمه والقدرة على فعله يف كل جمال من جماالت 

املادة الّدرا�شّية.
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وت�سنَّف معايري املناهج الّدرا�سيّة وفق نوعني:
-   معيار املحتوى: يحدد ما يجب على املتعّلم اأن يعرفه ويك�ن قادًرا على فعله.

-   معيار الأداء: ي��شح مدى اإتقان املتعّلم لتحقق املعيار )م�شت�ى اأدائه الفعلي(.

اغ َوْفق م�شت�ياٍت تف�شيلية خمتلفة، وه� ما تت�شّمنه االأطر العامة للمناهج  علًما اأَنّ املعايري ت�شُ
الّدرا�شّية.

املعايري على  القائم  املنهاج  ميزات   -  2
ميكن اإجمال ميزات املنهاج القائم على املعايري يف ما ياأتي:

د  -   ركيزة لت�سميم املنهاج وبنائه، حيث تبداأ عملية ت�شميم املنهاج انطالًقا من املعايري، اإذ ُيحَدّ
االإطار الزمني للمنهاج يف �ش�ء عدد املعايري ومقدار ما ت�شتلزمه من وقت لتحقيقها.

-    التمركز حول املتعلّم، فنقطتا البداية والنهاية يف املنهاج هما ما �شيكت�شبه املتعّلم من معارف 
ومهارات واجتاهات. ومن ثم، فاإن مراحل تط�ير املنهاج كلها تتم يف �ش�ء فهم املعايري.

يحقق  اأن  احتماالت  يزيد  م�شرتًكا  اإطاًرا  املنهاج  ي�فر  حيث  املتعّلمني،  بني  الفر�س  تكافوؤ     -
املتعّلم�ن من خمتلف املدار�س واملناطق املعايري التعّلمّية ذاتها، وي�شمن ا�شتهداف الكفايات 

التعّلمّية املحددة يف االإطار العام للمناهج.
املعايري  لن�ع  وفًقا  والتعّلم  التعليم  اأ�شاليب  طبيعة  تتغري  اإذ  والتعّلم،  التعليم  اأ�ساليب  مالءمة     -

امل�شتهدفة، ومن ثم يتم بناء اخلربات واالأن�شطة التعّلمّية يف �ش�ء ن�عية املعايري.
املعايري  متثل  وعليه،  م�سبًقا.  واملحددة  امل�ستهدفة  املعايري  نحو  واملتعّلمني  املعّلمني  جهود  تركيز     -
التعّلمّية الب��شلة التي يتبعها املعّلم الختيار اخلربات واالأن�شطة التعّلمّية واأ�شاليب التعليم 
والتعّلم، اإ�شافة اإلى اأ�شاليب التق�مي. وباملثل ي�جه املتعّلم تركيزه نح� القيام باملمار�شات 
املعايري  وت�شاعد  م�شبًقا.  له  واملعلنة  امل��ش�عة  املعايري  حتقيق  نح�  تق�ده  التي  التعّلمّية 

التعّلمّية املتعّلم على حتديد ن�ع اجلهد املت�قع منه بذله وحجمه.
امل�شتهدفة يف  التعّلمّية  املعايري  املعايري، وهي  بت�سور وا�سح عن متطلبات حتقيق  املعّلم  تزويد     -
املعايري  اأي  م�شتقباًل،  لتحقيقه  املتعّلمني  ُيِعّد  اأن  يلزمه  مبا  تزوده  كما  ال�شابقة،  املرحلة 

التعّلمّية التي �شت�شتهدف يف املرحلة الالحقة.
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الزمني  االإطار  و�شمن  وظروفهم،  املتعّلمني  قدرات  اإطار  يف  للتحقيق  وقابليتها  املعايري  واقعية    -
اأثر التعّلم من ال�شياق املدر�شي  اإلى قابليتها للتعميم، وال �شيما حني ينتقل  املتاح، اإ�شافة 

اإلى ال�شياقات االأخرى.

املعايري 3 - خ�سائ�س 
حتى حتقق املعايري الغاية املرجّ�ة من اإعدادها و�شياغتها ال بد من اأن تك�ن:

-   �ساملة: تتناول اجل�انب املتداخلة للعملية التعليمّية التعّلمّية.

-   مو�سوعيّة: تركز على اجل�انب املهمة يف النظام التعليمي دون حتّيز وتخدم ال�شالح العام.

-   مرنة: ميكن تطبيقها على قطاعات خمتلفة وفقا للظروف البيئية واالجتماعّية واالقت�شادية 
االجتماعّية  وامل�شتجدات  الظروف  ح�شب  والتعديل  للتغيري  قابلة  تك�ن  اأن  وينبغي 

والتعليمية.
-    جمتمعيّة: تخدم املجتمع، وتت�افق مع حاجاته وظروفه واإرثه الثقايف.

-    قابلة للقيا�س: ميكن قيا�س املخرجات املختلفة للتعّلم باملعايري املقّننة لل�ق�ف على ج�دة 
يف  ة  وخا�شّ وم�ؤ�رساته  املعيار  �ش�ابط  خالل  من  قيا�شها  ميكن  كما  املخرجات،  هذه 

اجل�انب الن�عّية.
اإعدادها  من  املجتمع  يف  وامل�شتفيدون  املتعّددة  االأطراف  و�شعها  يف  ي�شرتك  ت�ساركيّة:     -

)املعلم�ن، اأولياء االأم�ر، واملتعّلم�ن(.
-   داعمة: ال متثل هدًفا يف حد ذاتها واإمّنا تك�ن اآلية وو�شيلة لدعم العملّية التعليمّية التعّلمّية 

والنه��س بها.
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التخطيط للتعليم والتعّلمثانـيًا
تتطلب عملية التخطيط للتعليم والتعّلم على �سوء املنهاج القائم على املعايري الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

به؟ القيام  على  والقدرة  وفهمه  معرفته  اإلى  املتعّلمون  يحتاج  الذي  ما   -  1
ويتحقق ذلك يف االإطار العام للمناهج االأردنّية واالأطر العاّمة واخلا�شة للمباحث عن طريق:

•			حتديد املعارف واملهارات واالجتاهات املت�قعة للمتعّلمني وت��شيفها، ما يتطلب حتديد معايري 
التعّلم العاّمة لت�شتّق منها نتاجات التعّلم ح�شب احلاجات النمائّية للمرحلة العمريّة للمتعّلمني.

•			حتديد م�ؤ�رسات االأداء وانتظامها عرب م�شت�يات ال�شف�ف الّدرا�شّية جميعها ل�شمان عدم 
وج�د فج�ات اأو تداخالت غري �رسورّية يف نتاجات التعّلم.

•			اإعداد م�شف�فات املدى والّتتابع جلميع املباحث الّدرا�شّية وفق املعايري والنتاجات اخلا�شة بها.
واخلرائط  اأدائها،  وم�ؤ�رسات  التعّلمّية  ونتاجاتها  الّدرا�شّية  للمباحث  العاّمة  االأطر  اإعداد  	 	•
التدفقّية للمعارف واملهارات املت�ّقع حتّققها لدى املتعّلمني، مما ي�شاعد املعّلم على التخطيط 

ال�شليم لعملّية التعّلم.
ويبني ال�شكل االآتي من�ذًجا لبنائّية االأطر العاّمة ملعايري امل�اد الّدرا�شّية وم�ؤ�رسات اأدائها:

موؤ�رشات
اأداء للحكم 

على م�ستوى التقّدم 
يف حتقق الإنتاجات التعّلميّة

نتاجات التعّلم لكل معيار 
للمحتوى الفرعي ح�سب ال�سّف الواحد

معيار املحتوى الفرعي لكل معيار للمحتوى العاّم 
لكل جمال من جمالت املاّدة الدرا�سيّة ح�سب ال�سّف الواحد

املعيار الفرعي لكل جمال من جمالت املاّدة الدرا�سيّة لل�سفوف: 
من ريا�س الأطفال ولغاية ال�سّف الثاين ع�رش

حتديد جمالت املاّدة الدرا�سيّة وحماورها

املعايري العاّمة للماّدة الدرا�سيّة

ومي
لتق

ا

ميم
�س

الت
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التعّلم؟ على  املتعّلمني  م�ساعدة  2 - كيف ميكن 
يتحّقق ذلك عن طريق:

-   تنظيم املحت�ى التعّلمي مبا يتما�شى مع معايري التعّلم والنتاجات وم�ؤ�رسات االأداء.
-   تطبيق ا�شرتاتيجّيات التدري�س التي تركز على اإ�رساك املتعّلمني يف مهمات ت�شاعدهم على 
التعّلم واكت�شاب املهارات، ومنحهم الفر�شة الإثبات براعتهم يف االأداء، وتزويدهم بالتغذية 

الراجعة عن تعّلمهم يف ال�قت املنا�شب لالإفادة منها يف حت�شني تعّلمهم.
-   تقدمي تعليم متمايز وفق خمتلف الذكاءات مبا مُيّكن كل ُمتعّلم من التعّلم وفق ذكائه االأعلى 

وبنف�س ال�قت تنمية ذكاءاته االأخرى.
-   تعزير قدرات املعّلمني عن طريق التنمية املهنّية امل�شتمرة وتبادل اخلربات وتط�ير اأ�شاليبهم 

والعمل من اأجل حتقيق معايري التعّلم املحّددة.
-   تطبيق مبداأ العدالة واإتاحة الفر�س املتعّددة للتعّلم ملراعاة الفروق الفردّية.

-   ت�ظيف تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شاالت يف عملية التعّلم وفق اأحدث امل�شتجدات على 
ال�شاحتني املحلّية والعاملّية.

التعّلم؟ من حدوث عملية  التاأكد  3 - كيف ميكن 
يتحقق ذلك عن طريق:

-   ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات واأدوات تق�مي متن�عة لقيا�س التعّلم واأثره ب�شكل م�شتمر مبا يت�افق 
مع م�ؤ�رسات االأداء املنبثقة من نتاجات التعّلم.

الفروقات بني تق�مي  �شيما  للتق�مي وال  املتعّددة  املعلمني لالأغرا�س  قبل  -   فهم م�شرتك من 
التعّلم والتق�مي من اأجل التعّلم، والتق�مي لتح�شني التعّلم.

-   تقدمي مالحظات م�شتمّرة ح�ل اأداء املتعّلمني واإر�شادات من اأجل تط�ير فهمهم الأدائهم 
والقدرة على حتديد ج�انب القّ�ة وج�انب ال�شعف لديهم.

-   متابعة تقدم اأداء املتعّلمني واإعداد الربامج التعّلمّية الفرديّة لهم.
-   ال�رساكة امل�شتمّرة بني املدر�شة واأولياء االأم�ر يف متابعة اأداء اأبنائهم.
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التعّلم؟ اأجل دعم  من  نعمل  ماذا   -  4
يتحّقق ذلك عن طريق:

-   تقدمي برامج وفق حاجات املتعّلمني وذكاءاتهم.
من  اأقّل  مب�شت�ى  تقييمهم  ومت  املعيار  يحّقق�ا  مل  الذين  للمتعّلمني  عالجّية  برامج  ت�فري     -

االإتقان، وبرامج اإثرائّية الأولئك الذين حّقق�ا معايري التعّلم.
-   ت�فري برامج دعم للمعّلمني مل�شاعدتهم على ت�شميم برامج عالجّية اأو اإثرائّية.
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البيئة التعّلميّةثالـثًا
وامل�هبة،  واالإبداع  التحديث  ملفه�م  االأ�شا�شّية  املك�نات  اأحد  وج�دتها  التعّلمّية  البيئة  متثل 
وعلينا اأْن منّيز البيئة املدر�شّية الغنية باملثريات واجلاذبية واملنفتحة على اخلربات والتحديات اإ�شافة اإلى 
التناغم والتجان�س بني عنا�رسها )املبنى واملنهاج واملعّلم واملتعّلم واالأ�رسة وامليزانية واالإدارة واملناخ 

املجتمعي العام( عن غريها من البيئات  الفقرية واملنغلقة التي ال ترغب بالتجديد اأو التغيري.
والبيئة التعّلمّية املثالية بيئٌة تقدم برامج تعليمية وترب�ّية ذات ج�دة ن�عية، مميزة يف املحت�ى 
املعرفّية احلياتّية  للتط�رات  التعّلم، ومثابرين، وم�شتعدين  اإعداد متعلمني دائمي  اأجل  واالأداء، من 
ت�شمل  والتي  واملجتمعّية  والذاتية  العقلّية  املهارات  واكت�شاب  املعل�مات  اإلى  لل��ش�ل  واحلديثة 
الّتفكري ومهارات �ضناعة املعلومات وحل امل�ضكالت، واإنتاج املعرفة يف جو ي�ضوده املتعة والن�ضاط؛ 
وقد تعمل هذه املنظ�مة بنظام الي�م التعليمي الكامل وتفعيل دور البيت واالأ�رسة يف املدر�شة، �شعًيا  
ا�شتلهام الدرا�شات واخلربات واملهارات  نح� االنفتاح على املجتمع بكل قطاعاته ،والعمل على 
وغر�س  الرتب�ي  باجلانب  عناية خا�شة  التعّلمّية  البيئة  ت�يل  التطبيق.كما  م��شع  وو�شعها  املتن�عة 

القيم والف�شائل واالأخالق احلميدة لدى املنظ�مة التعليمية بكامل عنا�رسها.

بيئة التعّلم

بيئة
اآمنة

بيئة �سّفافة
منفتحة

بيئة غنيّة
باملثريات

بيئة
عاطفيّة

بيئة
حافزة

�سمات البيئة التعّلميّة
ل بيئة التعّلم املنا�شبة: ماديًّا ومعن�يًّا بعًدا  وت�شكِّ
واإحداث  للتعّلم  املتعّلمني  دافعية  زيادة  يف  رئي�ًشا 
التعّلمّية.  واملخرجات  النتاجات  يف  ن�عية  نقلة 
وهذا ي�شتدعي ت�شميم بيئات تعلم داعمة الأطراف 
العملّية التعليمية التعّلمّية كافة �ش�اء كان�ا متعّلمني 
والتعليمية،  االإدارية  الهيئتني  من  عليها  قائمني  اأو 
التي  الكاملة  االإمكانات  اإلى  ال��ش�ل  لهم  تكفل 
تتيحها لهم، مبا ينعك�س اإيجاًبا على ن�عية التعّلم، 

وعلى درجة ال�شحة والرفاه للجميع.
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ولتهيئة بيئة تعّلم ن�شط، ال بد من االأخذ بعني االعتبار خمتلف اجل�انب النف�شّية واالجتماعّية 
واملاديّة وغريها من امل�ؤثرات ذات العالقة، وذلك بت�فري البنية التحتية وامل�اد الالزمة ل�شمان بيئة 
تعلم �شحّية اآمنة داعمة للمتعلمني. كما اأنه من املهم يف بيئة التعّلم املثالية اأن ت�شمن تكاف�ؤ الفر�س 
بال�رسورة    وهذا  جميعها،  التعّلم  م�شت�يات  من  ن  التمكُّ اإلى  باأيديهم  وتاأخذ  للمتعّلمني،  التعّلمّية 
ُيف�شي اإلى حتمية ات�شامها بال�شم�لية التي تقت�شي اأن يخ�شع املتعّلم�ن اإلى املعايري ذاتها – مع تن�ع 
طرائق التعّلم - يف املراحل التعليمية جميعها، بدًءا من مرحلة التعليم املبكر ومرحلة ريا�س االأطفال 

وانتهاء بالتعليم الثان�ّي.
وال بد من اأن متثل بيئة التعّلم خربات املتعّلمني واملهارات احلياتّية، فتعزز لديهم مفاهيم العدالة 
عر  وامل�شاواة وتقدير الذات واالآخر، واحرتام الّتنّ�ع واأدب االختالف وغريها، وال يخفى اأن ذلك ي�شُ
املتعّلم اأنه يف بيئة دميوقراطية اآمنة تتوافر فيها �رشوط ال�ضحة وال�ضالمة، ويح�ّض فيها باالأمن والطماأنينة 
واحلماية، وح�شن الرعاية والت�جيه، بعيًدا عن اأي �شكل من اأ�شكال التمييز اأو اال�شطهاد اأو العنف اأو 
التنّمر، مع التنبه اإلى �رسورة تدريب املعّلمني واملر�شدين وغريهم من العاملني يف جمال التعليم على حّل 

النزاعات واخلالفات، واعتماد جمم�عة من اال�شرتاتيجيات ملنع العنف ومكافحة التنّمر.
ْيها املادّي واملعن�ّي ت�ؤثر تاأثرًيا مبا�رًسا يف ج�دة التعليم، ويف  وقد غدا بّيًنا اأّن البيئة التعّلمّية ب�شقَّ
نف�شيّة املتعّلمني، وزيادة دافعيتم نح� التعّلم واالإبداع واالبتكار، وينطبق ذلك على العاملني فيها. 
ولتحقيق ذلك ينبغي ت�افر �شف�ف مرنة ذات م�شاحات منا�شبة، وته�ية وتدفئة مالئمتني، واإ�شاءة 
كافية، ومرافق �شحّية، ومياه �رسب نظيفة ومقاعد مريحة، ومالعب وا�شعة، وخمتربات، ومكتبة، 
فيهم  مبا  املتعّلمني،  الن�عّي جلميع  للتعّلم  والرافدة  امل�شاندة  التقنية  وال��شائط  االأدوات  اإلى  اإ�شافة 
ذوي االحتياجات اخلا�شة، ومبا يت�افق ومعايري التعّلم وال�شيا�شات والربامج الرتب�ّية احلديثة، لتك�ن 
بيئة جاذبة نح� حياة تعّلمّية يُقبل عليها املتعّلم�ن بكّل انتماء ،وهم �شعداء فخ�رون بها، يحافظ�ن 

على ممتلكاتها وكاأنها جزء من ممتلكاتهم ال�شخ�شّية.
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منهجيّة التعليم وا�سرتاتيجيّاتهرابـًعا
ي�ؤ�ش�س االإطار العام للمناهج االأردنية جمم�عة جديدة من املعايري والنتاجات التعّلمّية التي ت�ؤثر 

على نح� كبري يف مك�نات النظام التعليمي.
التعليم  منهجية   -  1

اإن منهجية التعليم التي يتبناها االإطار العام هي املنهجية التي جتعل املتعّلمني ن�شطني وت�رسكهم 
ب�شكل فاعل يف العملّية التعليمية التعّلمّية، وت�شجعهم على اال�شتك�شاف والتجربة والتق�شي 

والّتفكري الّناقد، ما يعني �رسورة ت�فري بيئة تعّلمّية تثري دافعيتهم للتعّلم.
التعليم  ا�سرتاتيجيات   -  2

يعتمدها  التي  واالإجراءات  واالأن�شطة  وال��شائل  االأ�شاليب  التعليم  بـا�شرتاتيجيات  يق�شد 
املعّلم�ن من اأجل حتقيق املعايري التعّلمّية التي يبنى عليها املنهاج.

لذا يجب على املعّلمني مراعاة ما ياأتي عند اختيار ا�سرتاتيجياتهم التعليميّة:
املتعّلمني يف جمتمعات ُمتعّلمة يعمل�ن فيها مًعا. تنظيم   -  1

املتمايز، مبا ي�شاعد كل متعلم على احل�ش�ل على درجة  التعليم  2 - تقدمي ا�سرتاتيجيّات تقوم على 
عالية من التعّلم.

اإذ  املحددة،  املناهج  معايري  اخلا�سة �شمن  اهتماماتهم  ومتابعة  حتديد  على  املتعّلمني  ت�سجيع   -  3
يجب متكينهم من طرح االأ�شئلة والبحث يف اإجاباتها يف مناخ من املتعة.
تق�م على املالحظة والبحث والتجريب وغريها. معرفيّة  اإنتاج  اأن�سطة  توفري   -  4

يرّكز على الفح�س والتاأّمل والتحليل والتقييم. ناقد  تفكري  اأن�سطة  توفري   -  5
يرّكز على اإنتاج اأفكار جديدة. اإبداعي  تفكري  اأن�سطة  توفري   -  6



7071

منهجيّة التقوميخام�ًسا

ُيَعدُّ التق�مي عن�رًسا اأ�شا�شيًّا يف العملّية التعليمية التعّلمّية، وم�ش�ؤولية مهمة من م�ش�ؤلّيات املعّلم، 
اإذ ي�ؤدي التق�مي دوًرا بارًزا وفاعاًل يف اإجناح تلك العملّية مبا ُيحِدثه من ت�ازن وتكامل بني خمتلف 
عنا�رسها، ومبا يرتبط به ارتباطا وثيقا من عمليات التط�ير الرتب�ي. فالتق�مي الفاعل اإًذا عملية منهجية 
منظمة وخمطط لها ت�شتند اإلى جمع البيانات واملعل�مات وتف�شري االأدلة بهدف اإ�شدار االأحكام بدقة 
وم��ش�عية واتخاذ االإجراءات املنا�شبة، اأي اأنها مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بجمع املعل�مات عن اداءات 

املتعّلمني واجنازاتهم.

د ماذا  وهذا يقت�شي النظر اإلى التق�مي يف النظام التعليمّي على اأنّه عملّية - ولي�س حدًثا - حتدِّ
تعّلم املتعّلم�ن وكيف تعّلم�ا، على اأن تتكون هذه العمليّة من جمموعة من املراحل:

التخطيط  -  1
قبل اإجراء عملية التق�مي يحدد املعلم�ن )اأو امل�رسف�ن الرتب�ي�ن، اأو جلنة االمتحان العام،...( 
التي نقّيم على   التق�مي واأهدافه، وكيف �شتتحقق االأهداف، واملهمات واملعايري  الغر�س من 

�ش�ئها اأداء املتعّلمني.

املعلومات 2 - جمع 
مهمات  باأداء  �ن  ُيكلَفّ اإذ  املتعّلمني؛  اأداء  عن  املعل�مات  جمع  املعلم  يت�لّى  املرحلة  هذه  يف 
واأن�شطة تعليمّية تعّلمّية ُتظِهر ما تعلم�ه، وقد تختلف هذه املهمات اأو االأن�شطة وفًقا لطبيعة 
املعرفة اأو املهارة اأو القيمة حمَلّ التق�مي، من مهمات مكت�بة وعرو�س �شفية وتطبيقات عملية 

معتمدة على االأداء، وغريها من املهمات واالأن�شطة التعليمية التعّلمّية.

احلكم اإ�سدار   -  3
الن�عية والكميّة على  االأحكام  اإ�شدار  املعلم�ن  ي�شتطيع  ُجِمَعت،  التي  املعل�مات  بناء على 
ج�دة التعّلم وم�شت�ى اأداء املتعّلمني، مبقارنة اأدائهم احلايل باأدائهم ال�شابق من جانب، ومدى 

حتقيقهم للمعايري املحّددة من جانب اآخر.
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الإجراءات اتّخاذ   -  4
بعد اإ�شدار االأحكام، يتم اتخاذ االإجراءات االآتية:

-   اإبالغ اأ�شحاب العالقة باإجنازات املتعّلمني واأدائهم.
-   اإعداد برامج عالجية اأو اإثرائية.

التعّلم  عمليات  لتح�شني  امل�شتخدمة  التعّلمّية  واملنهجيات  الّدرا�شّية،  وامل�اد  املناهج  مراجعة     -
ب�شكل عام.

علما باأن اأدوات التق�مي تتن�ع وتتعّدد، مثل تقييم االأداء واالختبارات واالمتحانات والتق�مي 
الذاتي.

وللتقومي اأهداف خمتلفة واأكرثها اأهميّة ما ينفذ بهدف تقومي التعّلم وما ينفذ بهدف التقومي للتعّلم.

التعّلم: ويهدف اإلى احلكم على ما مّت حتقيقه من نتاجات التعّلم، ويك�ن هذا الن�ع  1 - تقومي 
ف�شل  اأو  درا�شّية  من وحدة  االإنتهاء  بعد  يك�ن  كاأن  ملرحلة ختامية،  التق�مي مالزًما  من 
درا�شّي اأو عام درا�شّي، اأي اأنه ياأتي يف ختام تعّلم ما، �ش�اء اأكان التقييم كميًّا اأو ن�عيًّا، 
بهدف ر�شد االأحكام وت�ثيقها التخاذ القرار املنا�شب، واإبالغه للجهات ذات العالقة 

)االإدارة، ال�الدين، االإ�رساف الرتب�ي ...(.
التعّلم: ويالزم عملية التعّلم على امتدادها، بهدف تزويد املعّلم واملتعّلم  اأجل  من  التقومي   -  2
بنتائج االأداء با�شتمرار؛ فيقف كل منهما على الثغرات والتحديات ويح�لها اإلى جناحات، 
التعّلمّية  التعليمّية  العملّية  حت�شني  اأجل  من  وذلك   ويعززها،  امل�رسقة  اجل�انب  ويحدد 

وجت�يدها.
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الفصل الّسادس
محّكات معيارّية

لتحكيم األطر الخاّصة

املحّكات
املعياريّة

حتكيم الأطر 
ة اخلا�سّ

�سيا�سات املركز: 
نتاجات اأ�سا�سيّة
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االأطر  لتحكيم  بها  اال�شتعانة  ميكن  التي  املعيارّية  املحّكات  من  جمم�عة  وج�د  الأهمّية  نظًرا 
اخلا�شة باملباحث، جاءت هذه املحّكات لت�شب عملية املراجعة يف اجتاه م�حد بني اأع�شاء اللجنة. 
عالوة على ذلك، فاإن هناك عدًدا من النتاجات االأ�شا�شّية اخلا�شة بكل مادة والتي حتدد م�ا�شفات 

املتعّلم ومهاراته املت�قعة من تعّلم تلك املادة. 
اإعداد االأطر اخلا�شة  بناء  املركز يف ت�جيه عمليات  �شيا�شات  هذه املحكات والنتاجات هي 

بامل�اد الّدرا�شّية املختلفة، ومتابعة ذلك يف عمليات تاأليف الكتب املدر�شّية.
اإن االإلتزام بهذه ال�شيا�شات )املحّكات والنتاجات( ه� ال�شمان لت�جيه جميع العمليات نح� 
بناء �شخ�شّية املتعّلم، وتزويد املتعّلمني باالجتاهات واملهارات والقيم واملعارف التي يهدف املركز 

اإلى حتقيقها.
ت�سمني الإطار التوجهات الفل�سفية والقيم اجلوهريّة التي يتبناها الإطار العام للمناهج الأردنية من مثل:  -  1

•			االإميان باهلل ور�شله وكتبه كاّفة.
•			االنتماء لل�طن )اله�يّة اجلامعة(.

•			البعد ال�طني واالإ�شالمي واالإن�شاين.
•			فل�شطني  ق�شية العرب املركزية وحتريرها واجب.

•			ال��شاية الها�شمية للمقد�شات االإ�شالمّية وامل�شيحية والقد�س.
•			نبذ التطرف والتع�شب وتعزيز التعّددّية والّتنّ�ع.

•			االهتمام بالثقافة والقيم االأردنّية.

ةاأول حمّكات معياريّة لتحكيم الأطر اخلا�سّ
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مراعاة القيم اجلوهريّة ومتكني الطالب من مهاراتها من مثل:  -  2
•			النزاهة وال�شدق وال�شفافية.

•			اال�شتق�شاء والتمّيز والف�ش�ل العلمي.
•			التعاون والعمل �شمن فريق.

•			التمّيز واحلرفية والعمل اجلاد.
•			احلفاظ على البيئة.

•			تقدير الفن واجلمال.
الرتكيز على منطلقات الإطار يف:  -  3

•			بناء �شخ�شّية املتعّلم املت�ازنة.
•			تر�شيخ منظ�مة القيم لدى املتعّلمني.

•			اكت�شاب مهارات الّتفكري والّتفكري االإبداعي.
•			ت�ظيف التكن�ل�جيا ومتابعة احلداثة.

•			متّثل اله�ّية ال�طنّية واإدارة احل�ار.
•			االإحاطة باملعايري.

التقومي املتنوع  يف الأدوات والأ�ساليب بحيث يتم تقييم املتعّلم مع غريه بالجتاهني: املقارنة مع غريه من   -  4
اأقرانه وتقدمه مع نف�سه. 

5 -  ممار�سة الن�ساطات املدر�سيّة جميعها، املرتبطة بامل�اد الّدرا�شّية والتي تنفذ يف جمال املدر�شة وخارجها 
)االأندية املدر�ضّية(، والتي تغطي احل�ضتني يف برنامج الدرو�ض االأ�ضبوعي، ب�رشط املتعة واكت�ضاب 

املهارات وبالذات مهارات الّتفكري وبناء االجتاهات االإيجابّية نح� التعّلم واملدر�شة.
الهتمام باأن جتري عمليات التعّلم يف بيئات تعلّم حافزة ومثرية، وي�ش�دها ال�د واالحرتام وتعددّية   -  6

االآراء واالأفكار.
اللتزام باملنحى البنائي.  -  7

ت�سمني املفاهيم واملهارات العابرة للمواد الّدرا�سيّة وال�سفوف وفقا لأوزانها املنهجية، وقدرة املحت�ى   -  8
وامل��ش�ع على حملها.



7677

املتعّلم  م�ا�شفات  اأ�سا�سيّة:  نتاجات  واأ�شماها:  املركز  و�شعها  التي  ال�شيا�شات  ياأتي  وفيما 
ومهاراته يف جميع م�اد اخلطة الّدرا�شّية. 

امل�اد  عرب  حتقيقها  ُي�شتهدف  اأو  يطلب  وم�ا�شفات  مهارات  النتاجات:  من  عدد  يلي  فيما 
الّدرا�شّية املختلفة يف اخلطة الّدرا�شّية. 

ترتبط هذه النتاجات مبعايري وحمكات االإطار العام للمناهج، وباأ�شا�شات هذه امل�اد وغاياتها 
الرئي�شة ومتتاز هذه النتاجات باأّنها نتاجات: 

•			ترتبط باالأهداف الرتب�يّة يف بناء ال�شخ�شّية، ولي�شت مرتبطة مبحت�ى املادة نف�شها. 
•			جت�شد الفج�ة بني النظري والتطبيقي، فالنتاجات هي مهارات عملية تطبيقية. 

•			تدمج املتعّلمني يف احلياة العامة وجتعل منهم �رسكاء فاعلني يف جمتمعاتهم. 
•			ترتبط بالتعّلم ذي املعنى، وه� تعلم ال ين�شى. 

•			ترتبط مبفه�م التنمية امل�شتدامة والتعّلم امل�شتمر فال يت�قف تاأثريها عند حد.

�سيا�سات املركز: نتاجات اأ�سا�سيّةثانـيًا
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موا�سفات املتعّلم ومهاراته
يف مرحلة ريا�س الأطفال

يتحّدث دون مقاطعة املتحدث.  	•
ي�شتاأذن قبل القيام ب�شل�ك ما.  	•

يبادر مل�شاعدة زميل له. 	•
يحافظ على ق�اعد ال�شحة وال�شالمة. 	•

ميّيز االأ�شباب والنتائج. 	•
يتقّبل بع�س االإحباطات.  	•

ينتظر دون قلق. 	•
يطالب بحق�قه.  	•

ي�شتمع اإلى ما يدور ح�له.   	•
يحافظ على ترتيب غرفته.  	•

يفّكر منطقيًّا.  	•
يظهر ذكاًء عاطفيًّا. 	•

ي�شتمتع باللعب.  	•
ي�شتمتع باجلمال.  	•
يتذّوق امل��شيقى. 	•

يهتم مبمار�شة الريا�شة. 	•
يّتخذ قرارات ب�شاأن م�اقف ي�مّية. 	•
يظهر اجتاًها اإيجابيًّا نح� الرو�شة. 	•

يظهر اجتاًها اإيجابيًّا نح� القراءة والتعّلم. 	•

يعتمد على نف�شه يف جمال العناية الّذاتّية. 	•
يّطلع على وثائق رئي�شة. 	•
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موا�سفات املتعّلم ومهاراته
يف مادة الرتبية الإ�سالميّة

التمّكن من عقيدة الت�حيد وقيم الدين االإ�شالمي.  	•
ال�عي بال�شرية النب�ّية وتقديرها ومتّثلها.  	•

يتاأّمل يف ق�انني الك�ن.  	•
يّتخذ م�قًفا اإيجابيًّا من احلياة.  	•

يطّبق املنهج العقلي على الّتفكري الديني.  	•
يقّدر جه�د املفكرين عرب التاريخ االإ�شالمي.  	•

يتم�ّشك بحق�ق االإن�شان ويلتزم بها ويدافع عنها.  	•
يقّدر دور املراأة يف التاريخ االإ�شالمي.  	•

يفهم العالقات بني االأديان.  	•
يحرتم االختالفات بني اأ�شحاب الديانات املختلفة. 	•

يقراأ وثائق دينّية ر�شمّية.  	•
ي�ؤمن باحل�ار بحًثا عن امل�شرتكات.  	•

ي�شارك يف اأعمال تط�عية خريية.  	•
يّتخذ م�قًفا اإيجابيًّا من الفن واجلمال.  	•

يحرتم البيئة، ويحافظ على ت�ازنها وا�شتدامتها. 	•
ي�ؤمن باأن احل�شارة االإن�شانّية نتاج جه�د متن�عة.  	•

يحرتم التنّ�ع والتعّددية على امل�شت�ى ال�طني والعاملي.  	•
يحرتم اله�ّية ال�طنّية ويعتربها اله�ّية اجلامعة االأولى.  	•
يقيم عالقات وّدية مع زمالئه بغ�س النظر عن دينهم.  	•

يفح�س ما ي�شل اإليه من معل�مات، ويدقق بها.  	•
ي�ّظف عقله يف امل�اقف احلياتّية.  	•

ي�ؤمن بحل امل�شكالت بطرق �شلمّية.  	•
يعّزز م�شامني ر�شالة عمان القائمة على ال��شطية واالعتدال. 	•
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موا�سفات املتعّلم ومهاراته

يف مادة العلوم
ي�ّظف مهارات البحث العلمي يف م�اقف حياتية.  	•

يقّدر اأهمّية العل�م يف حل امل�شكالت احلياتّية.  	•
ميّيز بني دور الباحث والعامل.  	•

يبدي اهتمامًا باالأدوات التكن�ل�جية احلديثة.  	•
يظهر رغبة يف اكت�شاب املهارات الالزمة ال�شتخدام ما ي�شتجد من تكن�ل�جيا جديدة.  	•

ي�ّظف مهارات العلم يف تف�شري ما ي�اجه من ظ�اهر.  	•
يقّدر اأهمّية الهند�شة العلمّية يف تط�ر احلياة وتقدمي حل�ل للم�شكالت.  	•

يقّدر اأهمّية البحث العلمي يف التنمية االإقت�شادية واالإجتماعية.  	•
يعي العالقة بني العل�م الطبيعّية والعل�م االإجتماعية واالإن�شانّية.  	•

يتابع التط�رات وامل�شتجدات العلمّية.  	•
يقّر برتاكمية العلم، وياأخذ باجلديد منه.  	•

يقّر بن�شبية احلقيقة العلمّية.  	•
ي�ضرتك يف ن�ضاط علمي حملي اأو عاملي.  	•

ميّيز بني الّتفكري العلمي والّتفكري الفل�شفي.  	•
يحّلل وثائق علمّية.  	•
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موا�سفات املتعّلم ومهاراته

يف مادة الّلغة العربيّة
يتمّكن من مهارات الّلغة العربّية وي�ّظفها يف م�اقف حياتّية.  	•

يعي املتعّلم العالقة بني الّلغة والفكر.  	•
يتعّرف اإلى املبدعني: ُكتاب و�شعراء وناقدين: حمليًّا وعربيًّا وعامليًّا.  	•

يتحّدث بلغة �شليمة.  	•
ا اأدبيًّا.  ينقد ن�شًّ 	•

ا اأدبيًّا.  يحّلل ن�شًّ 	•
يظهر اعتزاًزا بالّلغة العربّية. 	•

يقراأ ق�شائد وقطًعا اأدبّية يف ُن�شِخها االأ�شلّية.  	•
يحّدد االأخطاء النح�ية فيما يرى ويقراأ.  	•

ميّيز بني االآراء واحلقائق يف الن�س االأدبي.  	•
ي�شتخدم املجاز يف اإنتاج اأفكار جديدة.  	•

ُيعّدد ا�شهامات املراأة يف جمال االأدب والفكر.  	•
مُيّيز بني اجلدل واحل�ار.  	•

ُيقّدم اأدلة لدعم فكرة ما. 	•
ُيبدي اهتماًما بزيارة معار�س الكتب.  	•

يحتفظ مبكتبة منزلّية.  	•
ُيتابع الن�شاطات االأدبية والفكرية. 	•

يطّ�ر اهتماًما باأدباء و�شعراء حمّددين.  	•
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موا�سفات املتعّلم ومهاراته

يف مادة الرتبية املهنيّة
يكت�شف مي�له املهنّية ويطّ�ر اجّتاًها مهنيًّا. 	•

ُي�ّظف مهارات ال�شيانة يف منزله. 	•
ميار�س اأعمال ال�شيانة ذكًرا اأم اأنثى. 	•
يقتني علبة اأدوات ال�شيانة املنزلّية.  	•

يحتفظ بعناوين القائمني على اأعمال ال�شيانة.  	•
يتقن القيام ب�شيانات م�ؤقتة قبل ا�شتدعاء الفنيني.  	•

ُيقّدر اأعمال ال�شيانة املنزلّية.  	•
ُيقّدر العمل املهني املحرتف والعادي.  	•

ُيتابع امل�شتجدات يف اأعمال ال�شيانة. 	•
ي�شارك يف جمعيات ال�شيانة املنزلّية.  	•

يّتبع ع�امل االأمن وال�شالمة عند قيامه باالأعمال املنزلّية االأ�شا�شّية.  	•

موا�سفات املتعّلم ومهاراته

يف مادة الرتبية الفنيّة
ُيدرك االن�شجام يف االأعمال املختلفة: احداث ن�شاطات ...اإلخ.  	•

ُيقّدر دور الفن والفنانني يف بناء املجتمع.  	•
ُيتابع االأن�شطة الفنّية وامل��شيقّية حمليًّا وعامليًّا.  	•

ُيحّلل العمل الفني مبا ميكنه من اال�شتمتاع به.  	•
يعي اأهمّية اجلمال الطبيعي يف بيئته. 	•

يّطلع على األ�اح فنّية اأ�شلّية.  	•
مُيّيز بني اجلمال الطبيعي واجلمال الفني.  	•

ُيبدي اهتمامًا باأداة فنّية )م��شيقّية، فن ت�شكيلي...(. 	•
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موا�سفات املتعّلم ومهاراته

يف مادة الرتبية الريا�سيّة
يعي اأهمّية الريا�ضة كن�ضاط تنموي غري ا�ضتهالكي.  	•

ُيدرك الرتابط بني احلركة الريا�شّية واحلركة الرتب�يّة.  	•
مُيّيز بني ت�شجيل االأهداف وبني حتقيق االأهداف يف الريا�شة.  	•

مُيار�س ريا�شة ي�مية.  	•
ُيتابع ن�شاًطا ريا�شيًّا ُيحبه.  	•

ُيتابع التط�رات الريا�شّية: حمليًّا وعامليًّا.  	•
يعي اأبعاد العملّية الريا�شّية، وتاأثريها على االأن�شطة االأخرى.  	•

يتفّهم معاين الف�ز واخل�شارة يف العمل الريا�شي. 	•
ُيقّدر اإ�شهام الريا�شة يف تط�ير املجتمع.  	•

ُيقّدر دور املراأة يف الريا�شة.  	•
يتّبنى �شخ�شّية ريا�شّية كنم�ذج حافز.  	•
ُيقّدر دور الريا�شة يف بناء ال�شخ�شّية.  	•

مُيّيز بني مفه�مي االإنتماء الريا�شي والتع�شب الريا�شي. 	•
ُيقّدر دور الريا�شة يف اإغناء املفاهيم االإدارية. 	•

يحّلل وثائق ريا�شّية اأ�شلّية. 	•

ُي�شارك يف متابعة املعار�س الفنّية.  	•
يتعّرف اأ�شماء فنّية بارزة: عامليًا وحمليًّا.  	•
ُيتابع تط�ر احلركة الفنّية: حمليًا وعامليًّا. 	•

يعي دور االأعمال الفنّية يف تنمية ثقافة املجتمع.  	•
ُيطّ�ر ذائقة فنّية خا�شة به. 	•

يتابع اأعمااًل فنّية للمراأة. 	•
يتابع اأعمااًل فنّية عاملّية. 	•
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موا�سفات املتعّلم ومهاراته

يف مادة الّلغة الإجنليزيّة
يتمّكن من مهارات الّلغة وي�ّظفها يف م�اقفه احلياتّية. 	•

ُيتابع بع�س االأحداث بالّلغة االإجنليزّية. 	•
يت�ا�شل مع بع�س معارفه بالّلغة االإجنليزيّة.  	•

ُيتابع اأن�شطة )اأفالًما، اأخباًرا...اإلخ( بالّلغة االإجنليزيّة.  	•
ُيتابع اإنتاًجا فكريًّا اأجنبيًّا.  	•

ي�شتخدم بع�س امل�شطلحات العاملّية.  	•
ُيطالع )كتابًا، جريدة...اإلخ( بالّلغة االإجنليزّية.  	•

ُيرتجم بع�س الن�ش��س باالإجتاهني: العربي واالإجنليزي. 	•
ُيقّر باأهمّية تعلم الّلغة االإجنليزيّة كاأحد املفاتيح الرئي�شة الإكت�شاب املعرفة.  	•

يكتب تقارير بالّلغة االأجنبّية )�شرية ذاتية، متابعة حدث، تعبئة مناذج...اإلخ(. 	•

موا�سفات املتعّلم ومهاراته

يف مادة "الأن�سطة املدر�سيّة"
ي�ضتمتع مبمار�ضة الن�ضاط ويقّدره. 	•

مُيار�س ه�ايًة ما.  	•
ُي�ضارك يف جمعيات الن�ضاط.  	•

ُيطّبق مهارات الن�ضاط يف حياته العملّية.  	•
ُي�شّمم اأن�شطة �شخ�شّية وجمعية.  	•

ُيوّفر وقًتا كافًيا للن�ضاط.  	•
ُي�شارك يف اأن�شطة جماعية وتعاونية.  	•

ُي�شارك يف اأن�شطة تط�عية. 	•
يحافظ على لياقته اجل�شدية والعقلّية. 	•

يحّلل وثائق متنّ�عة. 	•
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موا�سفات املتعّلم ومهاراته

يف مادة الريا�سيّات
ي�شتخدم الريا�شّيات يف حل م�شكالته الي�مّية.  	•

مُيار�س التنب�ؤ الريا�شي يف تخطيط م�شتقبله.  	•
يح�شب املرتتبات الرقمّية على �شل�كاته.  	•

ُيحّ�ل امل�شكالت العادية اإلى م�شكالت رقمّية.  	•
يحّل م�شكالته باأ�شاليب منطقية ورقمّية.  	•

يعي اأهمّية الهند�شة واملهند�شني يف بناء املجتمع.  	•
ُيطّبق اأ�شل�ًبا هند�شيًّا يف م�اجهة م�شكالته.  	•

ُيطّبق ا�شرتاتيجيات الهند�شة: "هند�شة االإدارة"، االأ�رسة...اإلخ.  	•
يعي العالقات الرقمّية والهند�شّية يف م�اجهة التحديات.  	•

ي�شتخدم ا�شرتاتيجيات ومفاهيم ال�ش��شي�مرتيا يف فهم العالقات االجتماعّية.  	•
ُيف�رّس االأرقام تف�شرًيا منطقيًّا ال حرفيًّا.  	•

يعي مفه�م الهند�شة وتطبيقاتها العملّية.  	•
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موا�سفات املتعّلم ومهاراته
يف مادة الإجتماعيات

يفح�س املتعّلم وثائق تاريخية ويحللها.  	•
ُيقّدم راأيه يف اأحداث تاريخية �شابقة وحالية.  	•

يتنباأ مب�شار اأحداث حا�رسة م�شتقباًل.  	•
يربط بني اأحداث تاريخية حالية باأحداث �شابقة.  	•

يعي املرتتبات القريبة واملت��شطة والبعيدة لالأحداث.  	•
مُيّيز بني اأحداث ثقافية واأحداث تاريخية.  	•

ُي�ّظف مهارات البحث التاريخي.  	•
يكّ�ن راأيًا ح�ل عالقة االإن�شان بالبيئة.  	•

الفهم ال�اعي للتباينات املكانّية. 	•
مناق�شة التغريات والظ�اهر اجلي�م�رفل�جّية واجلي�ل�جّية واملناخّية واملكانّية عرب الزمن. 	•

ي�شعى لعالقة اإيجابّية مع البيئة، حمرتمًا الت�ازن البيئي. 	•
يلتزم بق�شايا احلفاظ على البيئة. 	•

مُيار�س �شل�كات التنمية امل�شتدامة.  	•
يتعّرف التاأثري املتبادل بني االإن�شان والبيئة.  	•

ُيدرك اأن البيئة النظيفة حق من حق�ق االإن�شان.  	•
يلتزم ال�شل�ك الدميقراطي يف حياته الي�مّية.  	•

يطّبق ا�شرتاتيجيات حل النزاعات دون ا�شتخدام العنف.  	•
ُيقّدر دور املفكرين والفال�شفة يف بناء احل�شارة.  	•

يحرتم التعّددّية والّتنّ�ع حمليًّا وعامليًّا باأ�شكالها كافة.  	•
يحّل م�شكالته باأ�شل�ب الت�افق والتفاهيم املتبادل.  	•

يعمل بحما�شة �شمن فريق عمل.  	•
يعتّز به�ية اجلامعة: كاإن�شان وم�اطن.  	•

يتعّرف مفاهيم اأ�شا�شّية يف الفل�شفة واملنطق. 	•
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يظهر احرتاًما لالأنظمة والق�انني.  	•
مُيار�س حقه يف االإعرتا�س بالطرق ال�شلمّية والقان�نية. 	•

مُيار�س حق�قه الد�شت�رية. 	•
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املنهاج النتاجات التعّلمية 
ومعايري اجلودة يف الإطار 

العام للمناهج الأردنيّة 
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النتاجات التعّلمية
ومعايير الجودة في اإلطار العام

للمناهج األردنّية

يدعم االإطار العام للمناهج، وما ينبثق عنه من اأدوات واأن�شطة، قدرة النظام التعليمي ب�شيا�شاته 
وبراجمه وخططه على حتقيق النتاجات العامة املت�قعة من املتعّلمني.

ويف ما ياأتي قائمة بهذه النتاجات:
باهلل ور�سله وكتبه. يوؤمن   .1

متكاملة. �سخ�سيّة  ميتلك   .2

واإبداعيًّا. ناقًدا  تفكرًيا  يفّكر   .3

ليحققها. م�ستقبلية ويخّطط  روؤية  ميتلك   .4

حمليًّا. ويعمل  عامليًاّ  يفّكر   .5

متعّلم. فريق ويف جمتمع  م�ستقاًلّ ويف  يعمل   .6

منوه. متطلبات  ويوفّر  دماغه  ينّمي   .7

التكنولوجيا. م�ستخدًما  بنجاح  العامل  مع  يتوا�سل   .8

احلياة. مهارات  يتقن   .9

النتاجات العاّمة عدًدا من املعايري التي ت�شّكل �شابًطا مهنيًّا واأخالقيًّا وعلميًّا  ويتطلب حتقيق 
ًها لعمل مطّ�ري املناهج والقائمني على تدري�شه. لهذا املنهاج، وم�جِّ
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معايري جودة املنهاجاأول

الـمـعـايـريالـمـجـال

فل�سفة املنهاج

-  و�ش�ح فل�شفة املنهاج.
-  تعبري فل�شفة املنهاج عن فل�شفة املجتمع واأيدول�جياته.

-  عك�س فل�شفة املنهاج لطم�حات املجتمع االأردين .
-  اّت�شاف فل�شفة املنهاج بال�اقعية.

-  �شم�ل النتاجات جل�انب غري املتعّلم.
-  مالءمة النتاجات التعّلمّية مل�شت�ى املتعّلم.

-  اّت�شاق النتاجات التعّلمّية وت�ازنها.
-  اّت�شاف النتاجات التعّلمّية بال�اقعية والقابلية للتحقيق.

-  اّت�شاف النتاجات التعّلمّية بال��ش�ح والتحديد ودقة ال�شياغة.
-  التكامل بني مادة التخ�ش�س وامل�اد الّدرا�شّية االأخرى .

نتاجات املنهاج
التعّلمية

-  اّت�شاق االأن�شطة مع نتاجات املنهاج وحمت�اه وطرق تق�ميه.
-  اإ�شهام االأن�شطة يف تنمية مهارات الّتفكري وعملياته.

-  اإ�شهام االأن�شطة يف زيادة  الدافعية نح� التعّلم واإتاحة فر�س التعّلم اجلماعي 
والفردي.

-  تنّ�ع االأن�شطة وت�ظيفها مل�شادر املعرفة والتكن�ل�جيا.
-  تهيئة بيئة تعلم اآمنة داخل املدر�شة وخارجها لتحقيق اأن�شطة التعّلم الفّعالة.

اأن�سطة التعليم والتعّلم

-  اّت�شاق التق�مي مع عنا�رس املنهاج االأخرى.
-  تاأكيد التق�مي االأ�شيل وامل�شتمر ال�شامل جلميع ج�انب التعّلم.

-  تنمية التق�مي ملهارات الّتفكري وحل امل�شكالت.
-  ت�افر م��ش�عية القيا�س وعدالته يف اأدوات التق�مي.

-  تن�ع اأ�شاليب التق�مي وارتباطه بتق�مي االأداء.
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تقومي املنهاج

-  اّت�شاق التق�مي مع عنا�رس املنهاج االأخرى.
-  تاأكيد التق�مي االأ�شيل وامل�شتمر ال�شامل جلميع ج�انب التعّلم.

-  تنمية التق�مي ملهارات الّتفكري وحل امل�شكالت.
-  ت�افر م��ش�عية القيا�س وعدالته يف اأدوات التق�مي.

-  تنّ�ع اأ�شاليب التق�مي وارتباطه بتق�مي االأداء )ملف الطالب/ الطالبة(.

حمتوى املنهاج

-  اّت�شاق حمت�ى املنهاج مع فل�شفة الرتبية واأهدافها.
والّتفكري  البحث  ومهارات  االأ�شا�شّية  املفاهيم  على  املحت�ى  ا�ّشتمال   -

)املفاهيم العابرة للم�اد الدرا�شّية(.
-  اّت�شاف املحت�ى باحلداثة العلمّية وت�ظيف التقنية احلديثة.

-  ارتباط املحتوى بالبيئة وثقافة املجتمع وقيمه وتقاليده.
وحل  القرار  واأخذ  الّتفكري  مهارات  وت�شمني  للفهم  املحت�ى  تاأكيد   -

امل�شكالت.
الراأ�شي  واّت�شاله  االأخرى  الّدرا�شّية  امل�اد  مع  وتكامله  املحت�ى  ت�ازن   -

واالأفقي.
-  اّت�شاف املحت�ى بالدّقة العلمّية وال�شالمة الّلغ�ية وال��ش�ح.

-  اّت�شاف املحت�ى بالتدرج والعمق واالّت�شاع وفقا خل�شائ�س املتعّلمني يف 
كل مرحلة عمرية.
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معايري جودة اأداء املعّلمثانـيًا

الـمـعـايـريالـمـجـال

املحتوى املعريف

-  التمّكن من املادة العلمّية.
-  تنمية الفهم ملنهج البحث العلمي ومهارات اال�شتعالم والتحقق.

-  العمل يف جمتمع متعلم.
-  ال�عي بتكامل مادة التخ�ش�س وامل�اد الّدرا�شّية االأخرى.

-  ا�شتخدام م�شادر املعرفة وت�ظيفها يف اإثراء املادة الّدرا�شّية.
-  اال�شتخدام االأمثل لتكن�ل�جيا التعّلم لت�فري خربات تعليمية ملحت�ى ذي 

معنى للمتعلمني.
-  اإنتاج املعرفة اجلديدة واإدارتها.

التدري�س

-  التمّكن من مهارات التخطيط للتعلم الفعال.
-  ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات متن�عة لتحقيق نتاجات التعّلم.

-  ا�شتخدام ا�شرتاتيجات التعليم املتمايز.
-  ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات الّتفكري االإبداعي.

-  ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات الّتفكري الّناقد.
-  ا�شتخدام اأ�شاليب التغذية الراجعة لتح�شني عمليات التعليم والتعّلم.

-  ا�شتخدام تكن�ل�جيا التعليم لتحقيق اأق�شى تعلم للمتعلمني.

ة بتقييم اأداء املعّلم �سواء من حيث تعامله مع املاّدة الدرا�سيّة اأو ا�سرتاتيجيّات  يحّدد هذا اجلزء املعايري اخلا�سّ
التدري�س.

يف ظل االجتاه بالتعليم نح� املعايري ال بد للمعّلم من اأن يك�ن حمرتفا ومبدعا  لي�ؤدي دوره املتمثل 
بتي�شري عملية التعّلم بكفاءة وفاعلّية، فيعمق لدى املتعّلمني مهارات الّتفكري العلمي ،وي�جههم اإلى 
التعّلم العميق والذاتي وامل�شتمر، لذا ينبغي اأن تت�افر لدى املعلم كفايات عامة تتعلق بها جمم�عة من 

املعايري التي ت�شبط ج�دة اأدائه.
والعلم  الفاعل،  التدري�س  مهارات  امتالك  جماالت  يف  تاأطريها  فيمكن  العامة  الكفايات  اأما 
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النظري بعملية التعّلم و�شل�ك املتعّلمني، وامتالك منظ�مة من االجتاهات االإن�شانّية التي حتكم عالقته 
�س. زهم جميًعا على االإبداع والتمّيز، والتمّكن العلمي يف جمال التخ�شّ باملتعّلمني وحتفِّ

اأما جمموعة املعايري التي ت�سبط جودة اأداء املعّلم فيمكن اإجمالها بالآتي:

الـمـعـايـريالـمـجـال

اإدارة ال�سّف
-  ت�فري بيئة تعلم اآمنة ومنظمة ت�شاعد على التعّلم الفعال.

-  تهيئة بيئة تعلّم منا�شبة لعمليتي التعليم والتعّلم.

-  اإ�رساك الطلبة يف و�شع تعليمات اإدارة ال�شف.

التقومي

-  اختيار طرق تقييم منا�شبة واأ�شيلة.
-  ا�شتخدام نتائج التقييم التخاذ قرارات لتح�شني عمليتي التعليم والتعّلم.

-  االلتزام ب�رشوط اجلودة الفنّية والعدالة يف التقييم.
-  ا�شتخدام امل�شادر والتكن�ل�جيا لتي�شري وتط�ير عملية التق�مي.

اأخالقيات املهنة

-  االلتزام باأخالقيات املهنة.
-  االعتزاز باالنتماء ملهنة التعليم.
-  العمل على تعزيز مكانة املُعلم.

-  االلتزام مبظهر الئق يعك�س مكانة التعليم.
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معايري جودة اأداء املتعّلمثالـثًا

الـمـعـايـريالـمـجـال

املعريف

-  امتالك مهارات اإنتاج املعرفة.
-  ت�افر قدر منا�شب من املعل�مات واحلقائق والنظريات املعا�رسة يف جماالت 

املعرفة املختلفة.
-  اإتقان املهارات املعرفّية العليا.

-  ت�ظيف املعرفة يف احلياة الي�مّية.
-  التمّكن من مهارات التعّلم الذاتي.

املهارات العمليّة

-  التمّكن من ا�شتخدام التكن�ل�جيا املعا�رسة.
-  اإتقان اإجراء التجارب العملّية.

-  التمّكن من تقدمي البيانات واملعل�مات وعر�شها.
-  ممار�شة االأن�شطة املختلفة وفق مي�له ورغباته.

ال�سخ�سي 
والجتماعي

-  التم�ّشك بالقيم العليا املنبثقة من دينه قيم جمتمعه.
-  االنتماء اإلى االأ�رسة واملجتمع وال�طن.

ب. -  اكت�شاب االجتاهات االإيجابّية نح� تعّدد الروؤى وعدم التع�شّ
-  تقدير الفن�ن والن�احي اجلمالّية.

-  اكت�شاب ال�شخ�شّية االإيجابّية وتنميتها.

لـّما كان التعّلم عملية تفاعل بني معلم ومتعلم يف حميط معني، فاإن دور املتعّلم ال يقل اأهمّية 
عن دور املعلم يف تلك العملّية، اأي اأن املتعّلم ينبغي اأن يك�ن م�ش�ؤوال عن تعّلمه، ومن ثم فاإّن:

عليه اأن يحّقق املعايري الآتية مب�ساعدة املعلم واإ�رشافه:
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معايري جودة الإدارة املدر�سيّةرابـًعا

الـمـعـايـريالـمـجـال

ال�سلوك القيادي

-  اّتخاذ القرارات الر�شيدة.
ى م�شتقبلية لتط�ير االأداء. -  و�شع روؤ
-  ت�فري مناخ داعم للتط�ير الرتب�ي.

-  حتفيز املعّلمني مبا يعزز والءهم ملهنة التعليم.
-  التزام امل��ش�عية واملرونة والعدالة يف التعامل مع املجتمع املدر�شي.

اإدارة املوارد

-  اإدارة امل�ارد الب�رسيّة بفاعلّية.
-  ا�شتثمار امل�ارد املالّية بكفاءة.

-  اإدارة امل�ارد املالّية وتنميتها لتحقيق ج�دة االأداء.
-  اإدارة ال�قت املدر�شي وت�ظيفه بفاعلّية.

امل�ساركة املجتمعيّة
-  تعزيز العالقة بني املدر�شة واأولياء االأم�ر لتحقيق النم� ال�شامل للمتعلمني.

-  ت�ظيف اإمكانات املدر�شة خلدمة املجتمع املحلي .
-  ا�شتثمار م�ارد املجتمع املحلي لتحقيق فعالية االأداء املدر�شي.

الأداء املهني
-  التزام اأخالقيات مهنة التعليم.

-  التط�ير الذاتي للكفايات القيادية والرتب�ّية.
-  تنمية الكفايات االأدائية الأع�شاء املجتمع املدر�شي.

الناجحة  املدر�شّية  االإدارة  فاإن  ولذلك  التعّلم،  تي�شري عملية  وا�شح يف  تاأثري  املدر�شّية  لالإدارة 
تّت�شم مبا ياأتي:
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التقومي ال�سامل و�سبط اجلودةخام�ًسا

املعّلمني  اأداء  يُقيِّم  اأْن  ا  اأي�شً ينبغي  اأهميّته، بل  املتعّلمني على  التق�مي مقت�رًسا على تق�مي  مل يعد 
تقييًما ذاتيًّا، ثّم من قبل اأ�شحاب القرار، مبا يتفق و�شيا�شة ج�دة التعليم. وملّا كان التق�مي اجليد �شماًنا 
جل�دة التعليم فاإنه لذا ال بد من اأْن ي�شمل مك�نات العملّية التعليمّية التعّلمّية كافة، ل�شمان ج�دة 
عملّياتها وخمرجاتها، وما ت�شتلزمه هذه العملّية من مراجعة املنهجيات واال�شرتاتيجّيات وتط�يرها 
مثل املراحل الّدرا�شّية، وال�قت املخ�ش�س للتدري�س، وطرائق التدري�س لتحقيق االأهداف واملعايري 
ب�شكل اأف�شل، اإذ من املهم اأن يك�ن النظام التعليمي واثًقا من اأن اأهدافه يف املناهج الّدرا�شّية تتحقق، 

واأن معايري اجل�دة اخلا�شة به متاحة.
ولي�شت املناهج مبناأى عن عمليات مراقبة اجل�دة و�شبطها و�شمانها ب�شكل منهجّي منّظم، اإذ 
جترى هذه العمليات كّل خم�س �شن�ات، وي�شارك فيها جهات داخلية وخارجية وخرباء وطني�ن 
وجامعات ومراكز مهتمة بالتعليم، فيجب مراقبة  املنهاج من حيث بناوؤه وت�قعاته وخمرجاته الن�عّية 
املاأم�لة، انطالًقا مّما حّدده االإطار العام للمناهج من كفايات ومعايري معرفّية ومهارّية وقيمّية وق�شايا 
م�شرتكة، وغري ذلك مما ر�شمه من مبادئ و�شيا�شات، حيث يعّد وثيقة مرجعية اأ�شا�شّية يف عمليات 

تق�مي املناهج الّدرا�شّية.
ف يف اإجراءات عملية التقومي، مثل: وهناك جمموعة من الأدوات توَظّ

-   مالحظات املعّلمني واملتعّلمني.
-   بيانات اأداء املتعّلمني.

-   امل�ش�ح واال�شتبانات )اأ�شحاب العالقة، املتعّلمني، املعّلم�ن، اأولياء االأم�ر، املجتمع املحّلي(. 
-   نتائج االختبارات املحلّية والدولّية.
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ة بتقييم حمتوى املنهاج�ساد�ًسا املعايري اخلا�سّ

يتم تقييم حمت�ى املنهاج من خالل مدى �شم�له على املعايري االآتية:
الإن�سان: 1 - حقوق 

يهتم املنهاج مبعرفة االإن�شان باأجياله املختلفة وحق�ق االإن�شان يف الديانات املختلفة ويركز على:
-   احرتام احلق�ق.

-   الدع�ة للتم�شك باحلق�ق.
-   ن�رس ثقافة احلق�ق. 

-   املطالبة باحلق�ق بال��شائل ال�شليمة.
-   عدم التمييز بني حق�ق امل�اطنني وفق اختالفاتهم.

-   �شيادة القان�ن.
املراأة: 2 - حقوق 

يهتم املنهاج بتنمية اجتاهات اإيجابّية نح� حق�ق املراأة بالرتكيز على:
-   معرفة حق�ق املراأة من خالل امل�اثيق الدولّية.

-   م�اجهة العنف �شد املراأة.
-   االلتزام الكامل بامل�شاواة.

-   احرتام الفروق بني الرجل واملراأة.
-   ت�فري احلق�ق الكاملة للمراأة باعتبارها اإن�شاًنا م�شتقاًل.

الهويّة:  -  3
يرّكز املنهاج على بناء اله�يّة اجلامعة للم�اطنني من خالل:

-   االلتزام باله�ّية ال�طنّية العربّية باعتبارها احللقة االأولى التي جتمع امل�اطنني دون متّيز.
-   عدم طغيان اله�يات الفرعّية على اله�ّية اجلامعة.

-   انفتاح اله�يّة على اله�يات املختلفة داخل ال�طن وخارجه.
-   احرتام ه�ية كل �شخ�س.
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املواطنة:  -  4
يرّكز املنهاج على بناء امل�اطنة القائمة على الكرامة والعدل وامل�شاواة بني اجلميع من خالل:

-   ح�ش�ل جميع امل�اطنني على حق�ق امل�اطنة الكاملة.
-   اإبراز امل�اطنة الكاملة لكل م�اطن، وجتاوز مفه�م االأقلّية واالأكثّية.

-   ت�فري الفر�س الكاملة لكل م�اطن بغ�س النظر عن اجلن�س والدين.
ا لكل م�اطن. -   اعتبار امل�اطنة حقًّ

البيئة:  -  5
تنظيم عالقة االإن�شان بالبيئة، ونقلها من عالقة �رساع اإلى عالقات بناء اإيجابّية ت�شتند اإلى:

-   املحافظة على البيئة و�شالمتها.
-   حماية البيئة من التده�ر.

-   املحافظة على الت�ازن البيئي.

-   حماية حق االأجيال الالحقة.
-   و�شع ق�اعد بيئة ت�شمن �شالمة البيئة.

والتّفكري: العقل   -  6
يرّكز املنهاج على احرتام العقل من خالل:

-   تاأكيد اأهمّية الّتفكري باأن�اعه.
-   اإبراز دور املفكرين العرب وامل�شلمني.

-   مناق�شة ق�شايا فكريّة.
-   مراعاة ع�امل من� الدماغ.

التعّلم:  -  7
ينظر املنهاج اإلى التعّلم وفق املنظ�ر االآتي:

-   التعّلم تغرّي يف بنية املتعّلم الذهنّية وال�شل�كّية.
-   التعّلم ن�ضاط يقوم به املتعّلم.

-   يتعّلم الطفل وفق ذكاءاتة املتنّ�عة.
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-   التعّلم حق للطفل.
-   التعّلم االإتقاين وفق متطلبات عمل الدماغ.

املتعّلم: �سخ�سيّة   - 8
يهدف املنهاج اإلى بناء �شخ�شّية املتعّلم بحيث يك�ن:

-   ميتلك روؤية.
-   قادًرا على العي�س يف عامل متغري.

-   متقًنا ملهارات احلياة املتجّددة.
-   م�شارًكا فاعال يف احلياة العاّمة.

-   قادًرا على تخطيط امل�شتقبل.

-   قادًرا على الّتفكري االإبداعي.
-   متم�ّشًكا مبنظ�مة اأخالقّية متكاملة.

العمل:  -  9
يهتم املنهاج برت�شيخ مفاهيم اأ�شا�شّية مثل:
-   العمل حق لكل م�اطن وفق قدراته.

-   العمل ن�ضاط يقوم به الفرد، ولي�ض وظيفة تهدى له.
-   ميار�س العمل وفق اأخالقّيات مهنّية.

-   العمل التطّ�عي والعمل مع االآخرين.
-   التكّيف مع متغريات العمل.

احلياتيّة: املهارات   -  10
ي�شعى املنهاج اإلى اإك�شاب الطلبة مهارات حياتّية ت�شاعد يف م�اجهة امل�اقف الي�مّية بالرتكيز 

على:
-   الت�ا�شل بلغة اجل�شد.

-   الت�ا�شل مع االآخرين.
-   اّتخاذ القرارات.



9899

-   الربوت�ك�ل والذوق العاّم.
الإبداعي: والتّفكري  النّاقد  التّفكري  مهارات   - 11

ي�شعى املنهاج اإلى تنمية مهارات الّتفكري باأن�اعه املختلفة من خالل الرتكيز على:
-   مهارات الّتفكري العاّمة.
-   مهارات الّتفكري الّناقد.

-   مهارات الّتفكري االإبداعي.
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