
 

 

 التعلين و التربية وزارة

 التربوي التدريب و اإلشراف إدارة

 

 

 للمعلم التخصصية المعايير وثيقة

 االنجليزية اللغة – األخرى اللغات

 (عشر الثاني – االول من للصفوف )

 
 2018 لعام
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 المعرفة األول: الرئيس المحور 

 الوصف
 إلى ةالفرعيّ  الكممات تفسير من القراءة ميارة تطوير في ولالتحّ  مثل من) المعرفيّ  طمبتو تطّور بخصائص واسعة معرفة   الفّعال معّممال يمتمك

 ة(،غويّ الم   القدرات في تؤّثران المتين والذاكرة االنتباه مياراتب المرتبط المعرفيّ  بالتطّور مرتبط   أمر   وىو ،لكمماتا ألشكال ةالتمقائيّ  المعالجة
 والكتابة، القراءة ويعرفون  ةالنظريّ  ومنيجّياتيا المغة ُأُطر   يدركون  ون معّممفال ؛المختمفة الطمبة حاجات يتمبّ  التي التدريس استراتيجيات وتوظيف
 والوعي النحويّ  والوعي ةالصوتيّ  المعالجة ذلك في )بما المغة تعّممل ةالضروريّ  ةعرفيّ الم العمميات من كونو األكاديمي لممحتوى  قوي  فيم ولدييم
تقانيا والذاكرة( المفردات ومعرفة ةالليّ الد   والمعالجة رفالّص  بقواعد  لألطفال. اإلنجاز مستويات جميع عبر بطالقة وا 

 
 الفرعي المحور مبتدئ معّمم متخّصص معّمم أول معّمم خبير معّمم

 ،بطمبتو واسعة  معرفة ُيظير
 إلى ويقودىم زمالءه ويوّجو
 ستراتيجياتاال أفضل اختيار
 طمبتيم لقدرات سبةالمنا

 بطمبتو كبيرة معرفة ُيظير
 استخدام في بقدراتيم ويثق
 أن ويستطيع ة،األجنبيّ  المغة
 التدريس استراتيجيات يختار

 لطمبتو ةقويّ  معرفة ُيظير
 استخدام في قدراتيم ومستوى 

 وبستخدم ،األجنبية المغة
 بكفاءة التدريس استراتيجيات

 لصفات ا  واستيعاب ا  فيم ُيظير 
 ما في ويستوعبيا طمبةال

 المغة   معرفتيم يخّص 
 المعرفي   وتطّورىم ستيدفة،المُ 

 :بالطمبة معرفة
 طمبتو، ْفء  الك   معّممال يفيم

 في المعرفة ىذه ويستخدم

 1.1 



 

 

 حتى ؛دامياواستخ وتطويرىا
 مع   القاتع بناء من يتمّكنوا
 بالثقة سمتتّ  م ع يمطالبيم
 .المغة تعّمميم مستوى  وتعّزز

 والعاطفي   والبدني   واالجتماعي   .المعرفة ىذه عمى بناء   .بكفاءة حاجاتيم تناسب التي
 التخطيط بيدف ؛والفكري  
 .تعّمميم مستوى  لتطوير

 مع   لمتعامل ططوخ   تطوير
 ،المختمفة وقدراتيم حاجاتيم
 ،عالية   توقعات   ليم ويضع
 بةمرحّ  ة  تعميميّ  بيئات   ويخمق
 فييا يشعرون  وشاممة
 غةل تعّمم محاولة في بالراحة
 ،ذلك إلى إضافة   جديدة.
 استراتيجياتو في ينّوع

 حاجاتيم لتمبية ةالتدريسيّ 
 ،الصّفية الغرفة في جميعا  
 يتمحور المغة تعّمم أنّ  ويدرك
 ،لمتواصل أنماط ثالثة حول
 )االستماع التفسير (1 :ىي

 بين لعالقاتا (2 ،والكتابة(
 (3 ،)التواصل( األشخاص

 والكتابة(. ث)التحدّ  العرض
 الدروس تطوير لو ويمكن

 تحديدل بكفاءة زمالءه ويوجّ 
 في ةاألساسيّ  الطمبة معالم
 ة.األجنبيّ  المغة   يمتعّمم

 مميئة تعّمم بيئة يطّور
 مع   ويبني ،ومريحة ياتبالتحدّ 
 سمتتّ  عالقات   الطمبة جميع
 المغة. تعّمم في وُيشركيم بالثقة

 

 لجميع عالية   توقعات   يضع
 ةتعميميّ  بيئة ويخمق ،طمبةال

 تمك لتحقيق ومريحة داعمة
 األىداف.

 تطّور   بأنّ  ا  أساسيّ  ا  فيم ُيظير
 تختمف ةغويّ الم   وقدراتيم الطمبة
 الذين طمبةال ذلك في )بما

 تعّممال في صعوبات   عانون ي
 اإلنجازات ذوو ةبوالطم

 ويعمل ،العالية(

 غكساب إلى باستمرار يسعى
 ويعمل ، المعرفة طمبتو

 مياراتو تطوير عمى باستمرار
 وتعديميا التدريس في

 عمى ويعمل بميارة، وتطبيقيا
 بيئة وتعديل طمبتو يتحدّ 

 .تعّمميم

 بكفاءة النماذج   لزمالئو يطّور
 الطمبة قدرات تمبية لبُ سُ  حول

 عمى الحفاظ مع   ، المختمفة
 طيف عبر   عالية عاتتوقّ 

 الطمبة. ىؤالء مستويات

 التدريس منيجياتِ  يطّور
 باستخدام ةبفاعميّ  والبرامج
 ةالجماعيّ  والمشورات األبحاث

 الطمبة تعّمم ِبُسُبل قيتعمّ  ما في
 أنماط دمج عمى ويعمل المغة ،

 في بنجاح الثالثة التواصل
 التدريس. أساليب

 ةاألوليّ  المراحل تطوير عمى
 المريحة الطمبة تعّمم لبيئة

 يات.بالتحدّ  والمميئة



 

 

 معرفتو توسيع عمى يعمل 
 البقاء إلى ويسعى بطمبتو،
 أساليب أحدث عمى ُمط ِمعا  

 البحث خالل من التدريس
 ويختار ،العمل خالل تعّمموال

 واالستراتيجيات األساليب
 حاجات تناسب التي جديدةال

 ،وجو أفضل عمى طمبتو
 أساليب في ةبفعاليّ  ويدمجيا
 .التدريس

 التي ةالدراسيّ  والوحدات  
 الثالثة التواصل أنماط   تدمج
  .ياوتشمم   ىذه

 بنظريات واسعة   معرفة   يمتمك
 تعّمموال التدريس

 بيدف يما؛واستراتيجيات
 المغة   الطمبة إكساب

 أسموب وتطوير ،ستيدفةالمُ 
 عمى يعتمد التدريس في فريد

 تعميم بنظريات واسعة معرفة

 بنظريات عميقة   معرفة   يمتمك
 ستيدفةالمُ  المغة تدريس

 في ويعتمد يا،واستراتيجيات
 نظريات   تدريسو أساليب

 ومناسبة. دة  محدّ 
 

 بنظريات كبيرة   معرفة   يمتمك
 يا،وتعّمم المغاتِ  طمبتو تدريس
 في المعرفة ىذه ويوّظف
 المناسبة االستراتيجيات وضع

شراكيم لدعميم  أساليب في وا 
 بيدف تعّممال ةوعمميّ  التدريس
 والوحدة الدرس أىداف تحقيق

 بنظريات ةأساسيّ  معرفة ُيظير
 ة  األجنبيّ  المغاتِ  الطمبة تدريس
 المرحمة مستوى  ضمن
ّرسيا التي ةالدراسيّ   وعبرىا. ُيد 

 المغة تدريس نظرياتب معرفة
 واستراتيجيات ةاألجنبيّ 
 :تعّمميا
 معرفة   الك ْفء   معّممال يمتمك
 ،سيايدرّ  التي بالمغة كبيرة

 الالزمة   الميارات   ويمتمك

1.2 



 

 

 من ة  األجنبيّ  المغاتِ  الطمبة
 متفاوتة. قدرات   مستويات

 ويستمرّ  ،لمغةا ىذه لتدريس ة.الدراسيّ 
 طرائق   عن البحث في

 أنماط في معرفتو لتعميق
 الثالثة وأساليبيا المغة

 ،الشخصيّ  التفاعل)
 كما ،والعرض( ،والتفسير
 البحث ويواصل معّممال يواصل

ب ل عن  ي ط بّ ق   فرص لخمق س 
 األنماط تمك طمبتو فييا

 محتوى  أيّ  في واألساليب
ّرسو يّ و  حْ ن  و   موضوعيّ   .ي د 

 لقائمة ا تِ تيجياراالستا دميستخ
 إلى ةبمطلا تقسيم ،التعزيز)

 ضعول (ةثنائيّ  فرق 
 تحّقق دةيدج تتيجياراستا
 ل.الفّعا ملتعّلا بالطلل
 

 التي المناسبة   النظرياتِ  يعرف
 من الطمبة مع   يستخدميا
 ،متفاوتة قدرات   مستويات
 االستراتيجياتِ  بعناية ويختار
 عمى الطمبة لحصول المناسبة  

 ويطّور فّعالو، تعّمم ةعمميّ 
 ُسُبل حول لمزمالء نماذج

 المغة تدريس نظريات توظيف
 .ياوتعّمم

 معرفتو استخدام مثال ، يمكنو،
 المختمفة باالستراتيجيات

 الطمبة، تعّمم ةعمميّ  لتحسين
 الّصور استخدام مثل من

 ، فّعال نحو   عمى والّرسومات
 ريحة،الّص  المفردات تعميم أو
 القصص. تمثيل أو

 ةأساسيّ  معرفة ُيظير
 التدريس باستراتيجيات

 يمكن التي المختمفة
 أساليب مثل من استخداميا،

 أو ريحةالّص  المفردات تدريس
 التعزيز. أساليب

 رةالمتطوّ  االستراتيجيات تعتمد
 ا  حاليّ  معّممال يمتمك ما عمى
 يمتمكيا واسعة معرفة من

 عمى وبناء   المغة، بنظريات
 والتجارب ةالمستمرّ  األبحاث
 تحسين معّممال يستطيع

 بما المناىج محتوى  ُيع ّدل
 استراتيجية مع   يتناسب
 بيدف ؛المناسبة التدريس
 ،تعّمممل مستوى  أفضل توفير

ُيظير  تسمسل عمى قدرتو و 
 لتمبية بكفاءة التدريس أساليب

 التدريس نظرياتِ  يوظف
 عمى يماواستراتيجيات تعّمموال

 ذوي  من لمطمبة مناسب نحو  
 تمبية بيدف ؛تعّممال صعوبات
 وينّظم المغة، تعّممل حاجاتيم
 خالل من التدريس أساليب

 بنظريات ةأساسيّ  معرفة   يمتمك
 يعانون  الذين الطمبة تدريس

 والمتمّيزين التعّمم في صعوبات  
  تعّمميم. واستراتيجيات



 

 

 المغة تدريس في ممارساتو
 تعّمم ةعمميّ  نتائج وتحسين
 .ليا الطمبة

 ىدف لتمبية حكمةمُ  سمسمة .ةالدراسيّ  الوحدة الدرس/ ىدف
 الدرس.

 توظيف إلى زمالءه يوّجو
 في المغة تعّمم استراتيجيات

وء  ة،العالميّ  الممارسات ض 
 معّمم كلّ  لتدريب رؤية ولديو

 لتحديد معو والعمل لذلك ا  فقو  
 لمعمل دةمحدّ  مجاالت
 االستماع خالل من والتطّور،
 والعمل حاجاتو إلى باىتمام

 في مالتقدّ  عمى لمساعدتو معا  
 ويمكنو ،العمل في ممارستو
 أساليب تسمسل ُسُبل عرض

 بوضوح ياوشرح التدريس
 عةمتنوّ  مجموعة لتمبية وكفاءة

 والوحدات الدرس أىداف من

 مثال ، طمبتو، إلى يطمب قد
 باستخدام القصص كتابة

 من اكتسبوىا التي المفردات
 ىناك يكون  عندما جاالمني
 الذي المحتوى  من الكثير
 إيجاد ذلك يمي تعّممو، يمكن

 التفاعل نمطي لدمج أساليب  
 لتعزيز والعرض الشخصيّ 
 في ةبالطم بدأ التي الميارات
 استكمال خالل من تطويرىا

 ة.قّص ال كتابة

  



 

 

 مجموعة ويمتمك ،ةالدراسيّ 
 والخبرات األفكار من كبيرة
 ،عمييا االعتماد يمكن التي
 تدريسيّ  وضع كل أنّ  دركا  مُ 

 يتمّيزون  طمبة ومجموعة
 نوعيا، من فريدة بسمات
ِمنْ   معّمم كل عمى يجب ث م   و 
 حاجات الُحسبان في يأخذ أن

 .طمبتو

 لمغة ةغويّ لُ  طالقة يمتمك
 المغة من )قريبة ةاألجنبيّ 

 بإتقان المغة   ويمارس ،(اأُلمّ 
 ويعمل األوقات، جميع في

 المنياج محتوى  مواءمة عمى
 المستويات جميع في

 طمبتو إلى ويقّدم ة،الدراسيّ 
 يذهل نماذج   باستمرار وزمالئو

 قراءة عمى )القدرة المغة   يتقن
 والموادّ  مختمفةال ةاألدبيّ  الموادّ 
 عقدةوالمُ  البسيطة ةالنصيّ 
 مع   تتطابق التي يا،وفيم

 مستوياتال من العديد محتوى 
 بكلّ  ويعرضيا ،ة(الدراسيّ 
 الءلزما أمام وكفاءة سيولة
 التدريس أثناء في ةبوالطم

 إنتاجيا، خالل من المغة   يتقن
 الموادّ  قراءة عمى قادر أنو كما

 والموادّ  المختمفة ةاألدبيّ 
 وكفاءة، بسيولة ةالنصيّ 

 النصوص تفسير ويستطيع
 يا،وفيم والمعقدة البسيطة

 مع   األقل عمى تتطابق التي
 ةالدراسيّ  المستويات محتوى 

 ستيدفة،المُ  المغة   يمارس
 عمى قادر أنو عن فضال  
 وقراءة بطالقة، المغة إنتاج
 والموادّ  المختمفة ةاألدبيّ  الموادّ 
 وكفاءة، بسيولة ةالنصيّ 

 البسيطة النصوص واستيعاب
 عمى تتطابق التي عقدةوالمُ 
 الذي المحتوى  مع   األقل

 المغة: إتقان

 إنتاج الك ْفء   معّمملم يمكن
 ياوفيم ىاوتفسير  المغة

 ،وكفاءة بسيولة أي ؛بطالقة
 دعم عمى قادر   أنو كما
 أي إتقانيا؛ في ةبالطم

 البسيطة المغة تفسير

1.3 



 

 

 في ويدعميم الممارسات
 مستويات نفس عمى الحصول

 خالل من المغة إتقان
 أو الفّعال التعميم أو اإلشراف

 الخبرات. تبادل خالل من

 .وخارجو
 

 فوفالّص  وبعض سيايدرّ  التي
 األخرى.

 الطمبة وقدرات يتناسب
 التي ةالدراسيّ  والمستويات

 يدّرسيا.

نتاج عقدةوالم    وقراءتيا ياوا 
 مستوى  كلّ  في ياواستيعاب

 ،ةالدراسيّ  مستوياتيا من
 طمبتو تزويد إلى وييدف
 مياراتيم لتطبيق بفرص

 الحياة مواقف في ةغويّ لم  ا
 من لعديدا وتصميم ،ةالحقيقيّ 
 ياوتطبيق ةالتفاعميّ  األنشطة

 عرض ب غية   وممارستيا
 مثل من) مياراتيم الطمبة
 أو أزواج في العمل

 الدروس وتطوير ،مجموعات(
 ا  فرص ةبلمطم يوّفر نحو   عمى

 التواصل أنماط لممارسة
 الشخصيّ  التفاعل الثالثة:

 ،المحادثات( في )المشاركة
 )القراءة والتفسير

 جميع تصميم من ديتأكّ 
 من العديد لمعالجة األنشطة
 ويوّجو ،التواصل أنماط
 .ذلك إلنجاز بكفاءة زمالءه

 ،بميارة الدرس ططخُ  ُيطّور
 التواصل أنماط ذلك في بما

 ةبالطم نجاح لضمان ؛الثالثة
 تعّممال أىداف تطبيق في

 .األنماط تمك في وتحقيقيا

 في المغة   ىذه يستخدم
 استراتيجيات استراتيجياتو

 من ليتمّكن ؛تعّمموال التدريس
 الطمبة إلى الرسائل نقل

يصاليا  في الفعّ  نحو   عمى وا 
 التي ةالدراسيّ  المستويات
 يدّرسيا.

 بأنماط ةأساسيّ  معرفة   يمتمم
 من دويتأكّ  الثالثة، التواصل
 نمط. لكلّ  الطمبة تطبيق

 اختيار في زمالءه يدعم
 المناسبة المصادر

 بتكرةمُ  بطرائق   واستخداميا
 إتقانِ  من دلمتأكّ  ؛وفّعالة
 .المغة   الطمبةِ 

 الستخدام نموذجا   يقدم
 تكّمل التي المختمفة المصادر

 ويطّور ،المغة   الطمبةِ  إتقان  
 المناسب موقتل نموذجا  

 بناء   المصادر تمك الستخدام

 الطمبة ممارسة من ديتأكّ 
 ،الثالثة التواصل أنماط  

 ذوات المصادر   ويستخدم
 والمالئمة ةواألصميّ  العالقة
 الكتب مثل من ة،بفاعميّ 

 المصادر استخدام يعرف
 الطمبة تساعد التي المختمفة

 مثل من المغة، إتقان عمى
 لمستواىم المناسبة الكتب

 مشاىدة أو ،القراءة( إتقان)



 

 

 لمستوى  المتوقعة نتائجال مىع
 .المغة تمك الطمبةِ  إتقانِ 

 ةالعمريّ  لممرحمة المناسبة
 ةاإلذاعيّ  والبرامج عروالشِّ 

 لتسييل ؛ةالوثائقيّ  واألفالم
 إتقانِ  مستوى  تطوير إجراءات
 .المغة   الطمبةِ 

 بالمغة ةاألساسيّ  الفيديو مقاطع
 ميارات إتقان) ستيدفةالمُ 

 االستيعاب(. االستماع/

 ضوالعر  ،واالستماع(
 ثالتحدّ  خالل من العرض)
 الكتابة(. أو

 ىذه استخدام وقت   يعرف  
 .ياوأسموب المختمفة المصادر

 

 بأبعاد واسعة معرفة   يمتمك
 ةالثقافيّ  ستيدفةالمُ  المغة

 تقديم ويستطيع ،ةوالتاريخيّ 
 المعرفة ىذه حول نماذج
 وزمالئو. لطمبتو

 ألبعاد العميقة معرفتو يوظف
 ةالثقافيّ  ستيدفةالمُ  المغة

 أساليب في ةوالتاريخيّ 
 المقارنات قويطبّ  التدريس،

 والمغة اأُلمّ  الطمبة لغة بين
 النصوص خالل من ةاألجنبيّ 

 ةالصوتيّ  والتسجيالت
 بعدىدف ؛واألفالم والموسيقى

 االختالف عمى وءالض   تسميط
 تجارب   باستخدام المغات بين

 المغة ألبعاد ا  قويّ  فيما   ُيظير
 ،ةوالتاريخيّ  ةالثقافيّ  ستيدفةالمُ 

 أساليب في ويستخدميا
 ىذه يدّرس وينقل/ ،التدريس
 رمباش   نحو   عمى المعرفة
 طيسمّ  وبأسموبِ  وضمنيّ 

 نصوص ةصحّ  عمى وءالض  
 التي والثقافة ، ةغويّ الم   الطمبة
 منيا. نشأت

 بالمغة أساسّية معرفة   يمتمك
 ةالثقافيّ  األبعاد خالل من
 معرفة ولديو ،ةتاريخيّ وال

ن ّية دمج ِبُسُبلِ  ةأساسيّ   ت ق 
صفيا المعمومات  مصدرا   ِبو 

 معرفة   ولديو ،الطمبة لتدريس
 إلى الوصول ِبُسُبلِ  ةأساسيّ 
ُسُبلِ  اإليضاح وسائل  تطوير و 

 استخدام نتتضمّ  التي الدروس
ن ّيةو الوسائل ىذه  ت ق 

 ةاألجنبيّ  المغة ابعاد معرفة
 ومعرفة ، ةوالتاريخيّ  ةالثقافيّ 
 والكتابة: القراءة

 دمج الك ْفء   معّمملم يمكن
 لتحويل ا  مع والثقافة المغة
 ةعمميّ  إلى تعّممال ةعمميّ 

ق ة   وّ   ويستخدم ،ومفيدة م ش 
 الطمبة عويشجّ  المصادر  

 تمك عمى العثور عمى

1.4 



 

 

 من يزيد اممّ  ة،وواقعيّ  ة  حقيقيّ 
 ستيدفة.المُ  لمغة الطمبة تقدير

 أساليب في المعمومات
 التدريس.

 ويصّمم ،ا  ثقافيّ  األصيمة
 ليم تتيح التي يمميام  

 تعّمميم إلثبات الفرصة
 ،والثقافة المغة   وفيميم

ب ل   يعرفو ّية دمج س  ن   ت ق 
صفيا المعمومات  مصدرا   ب و 

 والثقافات المغات لعرض
 ،لمطمبة األخرى  واآلراء
 استخدامو يمكنيم ومصدرا  
 أنّ  ويعمم ،مياراتيم إلثبات
ّية توظيف بإمكانو ن   ت ق 

 لمطمبة يمكن كأداة المعمومات
 مياراتيم لتوسيع استخداميا
 وعرضيا. وتعزيزىا

 عميقين ومعرفة فيما   يمتمك
ن ّية دمج ِبُسُبلِ   المعمومات ت ق 
صفيا بميارة  دلمتأكّ  مصدرا   ِبو 
 حتى ؛المصادر ةصحّ  من

 المغة بةتجرِ  من الطمبة يتمّكن
عر)  أو األفالم أو النثر أو الشِّ

 التسجيالت أو الموسيقى
 ،حف(الّص  أو ةوتيّ الّص 
 فعل عمى الطمبة عويشجّ 
 .ذلك

 تتيح التي الميامّ  بميارة ميصمّ 
 ستكشافال لمطمبة الفرصة
 ،ةباستقالليّ  ودراستيا المغة
 يميتاستقالل زيادة عن فضال  
 ليا. وتقديرىم المغة تعّمم في

ن ّية يستخدم  عمى المعمومات ت ق 
صفيا الفعّ  نحو    مصدرا   ِبو 
 بالثقافات الطمبة وعي لزيادة

 ةاألجنبيّ  والمغة األخرى 
 درا  مصو  واآلراء، ستيدفةالمُ 

 اكتساب ةعمميّ  في لممساعدة
 وسائل ويستخدم ،المغة الطمبة

 أداة   بنجاح المناسبة اإليضاح
 ن  مِ  كلّ   معرفة لتطوير ةثقافيّ 

 والثقافة. المحتوى 

 

 ويدّربيم زمالءه يثو ّجو
 ساليباأل الستخدامويدعميم

 ، وجو أفضل عمى ةالمثاليّ 
 الثقافّية األبعاد ىذه واستخدام
صفيا وتدريسيا  من جزءا   ِبو 

   



 

 

 بيدف ؛ةالتدريسيّ  ممارساتيم
 ينمعّممال تقدير مستوى  تعزيز
 المغةِ  ألبعاد ةبوالطم
 ةوالتاريخيّ  ةالثقافيّ  ستيدفةالمُ 
. 

 .ببراعة المغة استخدام -
 في المعرفة توظيف -

 الطمبة تدريس أساليب
 .الزمالء وتوجيو

 والمعّممين الطمبة استخدام -
 المدرسة مصادر
 .المختمفة

 لتطوير األبحاث إجراء -
 التطّور أو المدارس
 أو والشخصيّ  الِمْيِنيّ 
 .كمييما

 عمى المبادرات تطبيق -

 .ببراعة المغة استخدام -
 في المعرفة توظيف -

 الطمبة تدريس أساليب
 .الزمالء وتوجيو

 والمعّممين الطمبة استخدام -
 المدرسة مصادر
 .المختمفة

 عمى المبادرات قيطبت -
 وتأييد ،المدرسة مستوى 
  .المغة برنامج

 لمطمبة الفرص إتاحة -
 خالل من المغة لممارسة

 نحو   عمى المغة نطق -
تقانيا، صحيح،  وا 
 أثناء في معانييا ووضوح

 المعرفة تدريسياتوظيف
  التدريس. أساليب في

 وأىالييم الطمبة شعور -
 معّممال بقدرات بالثقة

 .ووميارات
 تعّمملم استعداد إبداء -

  .المستمرّ 
ن   إظيار -  في مستمرّ  تحس 

 .األداء

 نحو   عمى المغة نطق -
تقانيا، صحيح،  ووضوح وا 
 .تدريسيا أثناء في معانييا

 أفضل معّممال استخدام ُسُبل -
 .الممارسات

 إرشادات التزام في نجاحو -
 معّممال أو األول معّممال

 .دةمحدّ  لمّدة الخبير
 تعّمملم استعداد إبداء -

  .المستمرّ 
 والمعّممين الطمبة استخدام -

 .المختمفة المدرسة مصادر

  راتالمؤشّ 



 

 

 وتأييد ،المدرسة مستوى 
 بكفاءة المغة برنامج
 .ةوفعاليّ 

 لمطمبة الفرص إتاحة -
 خالل من المغة لممارسة
 باستخدام ةحقيقيّ  أنشطة
 ،وأصيمة مختمفة مصادر
يجاد  ةواقعيّ  تعّمم فرص وا 

 الطمبة فييا يستطيع
 المغة. ممارسة

 باستخدام ةحقيقيّ  أنشطة
 وأصيمة. مختمفة مصادر  

 ة  تعميميّ  مواقف   تصميم -
 الطمبة فييا يستطيع ةواقعيّ 

 المغة. ممارسة

 والمعّممين الطمبة استخدام -
 المدرسة مصادر
 .المختمفة

 لمطمبة الفرص إتاحة -
 خالل من المغة لممارسة
 باستخدام ةحقيقيّ  أنشطة
 وأصيمة. مختمفة مصادر  

 

 لمطمبة الفرص إتاحة -
 خالل من المغة لممارسة
 باستخدام ةحقيقيّ  أنشطة
 وأصيمة. مختمفة مصادر  

 المغة في ةجامعيّ  درجة -
 .البكالويوس( )درجة

 ةالخاّص  التدريب شيادات -
 .الِمْيِنيّ  ربالتطوّ 

 المبتدئ معّممال توجيو -
 .تدريبو وأ ،وكفاءة بنجاح

 مراقبة جمسة تقرير -

 المغة في ةجامعيّ  درجة -
 .البكالويوس( )درجة

 مراقبة جمسة تقرير -
 .الدرس

 ةالخاّص  التدريب شيادات -
 .الِمْيِنيّ  ربالتطوّ 

 المبتدئ معّممال توجيو -

 المغة في ةجامعيّ  درجة -
 أو ،البكالويوس( )درجة

 .يعادليا ما
 مراقبة جمسة تقرير -

 .الدرس
 ةالخاّص  التدريب شيادات -

 .الِمْيِنيّ  ربالتطوّ 

 المغة في ةجامعيّ  درجة -
 ما أو ،البكالويوس( )درجة
 .يعادليا

 .الدرس مراقبة جمسة تقرير -
 خالل الطالب تعّمم نتائج -

 .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة
 في ستخدمةالمُ  المغة -

  ةاألدلّ 



 

 

 .الدرس
 خالل الطالب تعّمم نتائج -

  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة
 في ستخدمةالمُ  المغة -

 وغيرىا ،المكتوبة ططالخُ 
 .الوثائق من

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 مةالمقدّ  الراجعة التغذية

 خاّصة   ،الطالب من
  .المكتوبة الراجعة التغذية

 الغرفة مالحظة جمسات -
 وطريقة )المعرفة ةالصفيّ 
ضافة ،التفكير  التغذية وا 
 من مةالمقدّ  الراجعة
 .الطالب(

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 الدروس داخل التدريس
 في الزمالء ومع   وخارجيا

 .تدريبو أو ،وكفاءة بنجاح
 خالل الطالب تعّمم نتائج -

  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة
 في ستخدمةالمُ  المغة -

 وغيرىا ،المكتوبة ططالخُ 
 .الوثائق من

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 مةالمقدّ  الراجعة التغذية

 خاّصة   ،الطالب من
  .المكتوبة الراجعة التغذية

 الغرفة مالحظة جمسات -
 وطريقة )المعرفة ةالصفيّ 
ضافة ،التفكير  التغذية وا 
 من مةالمقدّ  الراجعة
 .الطالب(

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 الدروس داخل التدريس
 .وخارجيا

 خالل الطالب تعّمم نتائج -
  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة

 في ستخدمةالمُ  المغة -
  .المكتوبة ططالخُ 

 في ستخدمةالمُ  المغة -
 مةالمقدّ  الراجعة التغذية

 خاّصة   ،الطالب من
  .المكتوبة الراجعة التغذية

 الغرفة مالحظة جمسات -
 معرفة )لمراقبة ةالصفيّ 
 وطريقة وغيره المعّمم

 ( تفكيرىم.
 في ستخدمةالمُ  المغة  -

 الغرفة داخل التدريس
 .وخارجيا الصفّية

 .المشرف ق/المنسّ  تقرير -
 خالل الطالب تعّمم نتائج -

  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة

 .المكتوبة ططالخُ 
 في ستخدمةالمُ  المغة -

 من مةالمقدّ  الراجعة التغذية
 الطالب

 الغرفة مالحظة جمسات -
 معرفة )لمراقبة ةالصفيّ 
 وطريقة وغيره المعّمم

 ( تفكيرىم.
 خالل التدريس لغة -

 .الدروس
 .المشرف ق/المنسّ  تقرير -
 خالل الطالب تعّمم نتائج -

  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة
 من مةالمقدّ  الراجعة التغذية -

  .الطالب



 

 

 .مختمفة ِمْيِنّية سياقات
 خالل الطالب تعّمم نتائج -

  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة
 مةالمقدّ  الراجعة التغذية -

 .والزمالء الطالب من

 خالل الطالب تعّمم نتائج -
  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة

 مةالمقدّ  الراجعة التغذية -
  .الطالب من

 مةالمقدّ  الراجعة التغذية -
  .الطالب من

 
 
  تعّممال ةوعمميّ  التدريس أساليب الثاني: الرئيس المحور 
  

 الوصف:
 عن الطمبة وتدريس المغة خالل من المغة تدريس عمى التركيز مع   المغة، تعّممب ةالخاّص  والنظريات االستراتيجيات أحدث الُكْفءُ  معّممال يستخدم
 ةمبنيّ  وأخرى  ،ةتفاعميّ  أساليب   استخدام مثل من ة،التعميميّ  النتائج أفضل عمى لمحصول المنيجيات من خميطا   الُكْفءُ  معّممال ويستخدم .المغة
 ليا أنّ  معّممال يجد قد أخرى  أساليبو  األكبر، لمصفوف "تعّمملم "المناقشة واستراتيجيات المغة إتقان في الفشل حتوّض  وأخرى  المشروعات، عمى
 بل ،فقط ةالرسميّ  ةالمغويّ  وقواعدىا المغة ىياكل عمى التدريس أساليب في الُكْفءُ  معّممال زيركّ  وال .الصفّية الغرفة لسياق مناسبة   أنياو  تأثيرا  

 سياقات في تطبيقيا إلى إضافة   وتفسيرىا، وقراءتيا فيميا خالل من المغة الكتساب فرصا   الطمبة تمنح التي االستراتيجيات أيضا   يستخدم
 تتيح استراتيجيات تطبيق إلى إضافة وتدريسيم، تعّممال صعوبات ذوي  الطمبة مراعاة الُكْفءُ  معّمملم ويمكن عة.متنوّ  موضوعات منوض ةتمقائيّ 



 

 

 بين الفوارق  تراعي ةوتقييميّ  ة  تعميميّ  استراتيجيات   الُكْفءُ  معّممال ويستخدم ة.اليوميّ  تجاربيم في تعّمموىا التي ةالمغويّ  الميارات لتطبيق فرصا   ليم
 .المغة الطمبة اكتساب في رؤثّ ت قد التي ،االجتماعيّ  النوع عمى ةالمبنيّ  ةالثقافيّ  والسموكات فاتالتصرّ  إلى إضافة   ،الصفّية الغرف في الجنسين

 
 معّممال أداء مستويات

 الفرعي المحور مبتدئ معّمم مختص معّمم أول معّمم خبير معّمم

 توفير إلى باستمرار يسعى
 وتطوير تعّمم ما لتعزيز الفرص

 مّما ة،التدريسيّ  استراتيجياتو
 تعّمم ةعمميّ  تطوير عنو ينجمُ 

 الطمبة.

 النظريات أحدثِ  نماذج   يطّور
 ةالتدريسيّ  واالستراتيجيات

 معيم ويتبادل ،بكفاءة لزمالئو
 األبحاث ويجري  األفكار
 بين االستراتيجيات ويطّور

 يطّور كما اآلخرين، ينمعّممال
 يعكس نموذجا   لزمالئو

 عمى بناء   ةالخاّص  ممارساتو
 ومعرفتو جية من خبرتو
 .ثانية جية من الطمبة

 أحدث   معرفتو يوظف
 المغة تعميم استراتيجيات

 األساليب بأكثر ونظرياتو
 ة.فعاليّ 

 حيث ؛ةاألساسيّ  المعرفة يمتمك
 المغة تعّمم فروع تدريس بيتطمّ 

 أحدث استخدام   المختمفة
 والنظريات االستراتيجيات

 أساليب ويعّدل المناسبة،
 تمك باستخدام التدريس

 بناء   والنظريات االستراتيجيات
 ةالفرديّ  الطمبة سياقات عمى

 وقدراتيم. وثقافاتيم

 تطبيق خالل من التدريس
 المغة تعّمم استراتيجيات أحدث
 وقراءتيا ،وونظريات ةاألجنبيّ 
  :وكتابتيا

 أنّ  الُكْفءُ  معّممال يدرك
 المغة تدريس نظريات

 باستمرار رتتطوّ  وومنيجيات
 منيجيات اختبار بعد

جراء الجديدة التدريس  وا 
 ويعرف حوليا. األبحاث

 مفيدة   نظريات   الُكْفءُ  معّممال

2.1 

 المغة   الطمبةِ  تدريس   أنّ  يعرف وقراراتو استراتيجياتو ترتكز أسموبو تعديل عمى يعمل الختبار البحث يستخدم



 

 

 وتوسيع العمل في ممارساتو
 وتعميق المغة تدريس في نطاقو
 باالستراتيجيات معرفتو

 والنتائج واألفكار والنظريات
 تعديل عمى ويعمل القائمة،
 األخذ مع   لذلك، ا  فقو   أساليبو

 تياوطبيع المغة ثقافة بالُحسبان
  الطمبة. وقدرات

 الطمبة حاجات مع   ليتناسب
 تعديل من دويتأكّ  ، ةالفرديّ 

 أو التدريس في واستراتيجيات
 جديدة استراتيجيات وضع

 الطمبة ىؤالء حاجات يتمبّ 
 .ةالفرديّ 

 النظريات، عمى ةالتعميميّ 
 ةالتدريسيّ  استراتيجياتو ويبني
 بطمبتو معرفتو عمى أيضا  

 والمغة رىمتطوّ  ومستوى 
 زيادة بيدف ؛والمحتوى 
 وتحسين تعّمميم مستوى 
 .نتائجيم

 ،ة)الخمفيّ  عوامل ةبعدّ  يتأثر
 ويعمل ،والعمر( ،والمعرفة

 استراتيجيات ضبط عمى
 لذلك. ا  فقو   التدريس

 مثل من ،رةبكّ الم   لمسنوات
ح ةفرضيّ   العاطفي" "المرشّ 

 أحدث عمى معويطّ  ،)كراشن(
 المغة تدريس نظريات
 يستخدم كما ،ووأساليب

 التي والمنيجيات النظريات
 طموح عمى دليال   ت ظير

 تحسين في التدريس أساليب
 ،المغة   الطمبة تعّمم مستوى 
 األساليب تمك في والتفّكر
 مشاركة عمى بناء   وتعديميا
 .تعّممال ةعمميّ  ونتائج الطمبة

 المغات معّمم ديتأكّ  كما
 االختالقات تمبية من الُكْفءُ 

 باستخدام تعّممال مستوى  في
 تدريسّيةّ  استراتيجيات

 مختمفة.

 ،الزمالء مع   بنجاح يتعاون 
 االستنتاجاتِ  معيم ويتبادل

 ويناقش ،واالستراتيجياتِ 
 لتحديد الجديدة   النظرياتِ 

 المناىج تعديل طرائق
 االستراتيجيات مع   والمحتوى 
 نفِسوِ  الوقت وفي الجديدة،

 أنماط معالجة عمى يعمل
 خالل من الثالثة التواصل

 استخدام من ديتأكّ 
 مختمفة استراتيجيات
 التواصل أنماط الستيداف

 ويعمل ،ةبالطم مع   الثالثة
 ىذه تعديل عمى

 مع   لتتناسب   االستراتيجيات
 .التواصل نمط

 ةاألكاديميّ  المغة لمعالجة
 لغة يدّرس قد ة،واألدبيّ 

 في األكاديميّ  الخطاب
 الطمبة إلى ويطمب ،الحوار
 حول المناقشات مواصمة
 محاولة خالل من المعنى
 أو ةالشفويّ  بالُحّجة إقناعيم
 إعالنات أو المكتوبة الُحّجة
 ُطّورت التي ةالعامّ  الخدمة

 المعّممين ىؤالء أنّ  ذلك ومثالُ 
 األولى المراحل في أنو يعرفون 

 يفيم أن يمكن المغة تعّممل
 ،قولو يمكنيم اممّ  أكثر الطمبة
 تعزيز لممعّمم ينبغي وأنو

 استخدام أو استيعابيم مستوى 
 فيموه ما لتوضيح اأُلمّ  لغتيم
 التي الجديدة المغة من
 ونيا.تعّممي



 

 

 ،المعمومات ت ق ِنّية باستخدام المناسبة. االستراتيجيات تطبيق
 مختمفة   استراتيجيات   ويستخدم
 التواصل أنماط لمعالجة
 ال.فعّ  نحو   عمى الثالثة

 حاجات جميع تمبية من ديتأكّ 
 غرفتو في ةالفرديّ  الطمبة تعّمم

 زمالئو. صفوف وفي الصفّية

 عميو يجب أنو يعرف
 معرفتو تحسين في االستمرار

 التدريس واستراتيجيات بالمغة
 ، يطّورىا التي أو رةالمتوفّ 
ِمنْ   االستمرارُ  عميو فإنّ  ث م   و 
 التدريبات في المشاركة في

 العالقة ذوات والدورات
 في شيادات عمى والحصول

 األبحاث وقراءة المغة تدريس
 مع   النتائج وتبادل ةالحاليّ 
 يكون  أن يجب كما ،زمالئو

 مجتمعات أعضاء ضمن من
 تيا.وقاد الِمْيِنّية تعّممال

 قدرات مختمف مع   يتعامل
 معالجتيا عمى ويعمل ،ةبالطم
 استراتيجيات خالل من

 متباينة. ةتدريسيّ 
 

 معرفتو توسيع إلى ييدف
 من راتيجياتواالست بالنظريات

 ةالحاليّ  األبحاث قراءة خالل
 الِمْيِنيّ  التطّور في والمشاركة

 ةالتعميميّ  البرامج مشاىدة أو
 ة،اإللكترونيّ  القنوات خالل من

 فائدة من يجني ما إلى إضافة
 مجتمعات في جّراء عضوّيتو

 .الِمْيِنّية تعّممال



 

 

 ستيدفةالمُ  المغة   معرفتو عيوسّ 
 التدريس واستراتيجيات
 دورات   ويحضر والنظريات،

 زمالءه ويوّجو ة  تدريبيّ 
 اآلخرين. ينمعّمموال

 
 

 توسيع عمى العمل يواصل
 ستيدفةالمُ  المغة   معرفتو

 تدريسيا واستراتيجيات
 بقائو خالل من ،تعّممياو 

 األبحاث أحدث عمى مّطمعا  
 ،ةالتدريبيّ  الدورات وحضوره
 في عضو أنو عن فضال  
 مع   الِمْيِنيّ  تعّممال مجتمع
 ةتعميميّ  أوضاع لدييم ينمعّمم

 مماثمة.

 

 الجديدة المغة   الطمبة   يدّرس
 قد مستواىم أنّ  دركا  مُ  بكفاءة،

 مستوى  مثل ا  ر متطوّ  يكون  ال
 .يتعّممونيا التي المغة

 الطمبة عمى أنّ  يدرك
 التي المغة في االندماج

 تكن لم إذا حتى ونيا،تعّممي
 مستوى  وعمى ،مةمتقدّ  قدراتيم
 ضون يتعرّ  التي تعّممال تجارب

 ليا.

 المفاىيم تطبيق يستخدم
 وتعميق الطمبة تعّمم لتعزيز
 ولتعزيز ،المغة   فيميم

 خالل من بيا اىتماميم
 ممارستيا.

 تطبيق بأنّ  ا  أساسيّ  ا  فيم ُيظير
 ليفيموىا ميم   امر   المغة   الطمبة

 التي المفاىيم ولتعميق
 إضافة عمى ويعمل اكتسبوىا،
 المغة تطبيق حول تمرينات
 خالل من تعّممال نتائج لتعزيز
 الثالثة. التواصل أنماط

 المغة: تعّمم تطبيق
 أساليب الك ْفء   معّممال يبني

 ىدف عمى بناء   التدريس
 التخطيط ويستخدم ،واضح
 ،األىداف ىذه لتحقيق

 لتحقيق أساليبو يطّورو

.2
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 خالل من المغة في طمبتو يدمج
 ويسمح ،الثالثة التواصل أنماط
 لغتيم بين مقارنات بإجراء ليم
 .يتعّممونيا التي والمغة اأُلمّ 

 في طمبتو دمج إلى يسعى
 أنماط خالل من الجديدة المغة

 يطّورو  ،الثالثة التواصل
 الممارسات ىذه حول نماذج  
 ليم الفرص إتاحة خالل من

 التي ةالمغويّ  الميارات لتطبيق
 تطبيقات باستخدام اكتسبوىا

 لزمالئيم. ةواقعيّ 

 ليم ويتيحُ  الطمبة   يشّجعُ 
 بالمغة معرفتيم تطبيق فرص  
 التواصل أنماط خالل من

 تجارب   باستخدام الثالثة
 يناقش كأن ة،حقيقيّ  وأمثمة  
 بالمغة أغنية كممات الطمبة
 المغة تعّمم أثناء في ةاأللمانيّ 
 رون يقدّ  يجعمم اممّ  ة،األلمانيّ 
 والثقافة. المغة  

 تطوير لو ينبغي أنو يعرف
 الموضوعات عبر الروابط

 وتحديد المغة، باستخدام
 ، ةالثقافيّ  المغة ممارسات
 مع   اليادف التواصل واستخدام
 فيميم مستوى  لتوضيح الطمبة
 عمى باستمرار ويعمل ليا،

 ىدف عمى بناء   التدريس
 تحقيقو. لمطمبة يمكن واضح

 مع   ويعمل ،دةالمحدّ  ىدافاأل
 المناىج لتطوير زمالئو
 واألنشطة ةالدراسيّ 

 عمى تعمل التي تسمسمةالم  
 الطمبة تفكير ميارات تنمية

بداعيم  ،مستوى  أعمى عمى وا 
 تصميم عمى ا  مع يعممون  كما

 يماتوالتقي المشروعات
 طبيعة   ويدرك ،المشتركة

 ، صاتالتخّص  دةالمتعدّ  المغة  
 بين الروابط ويطّور

 والمناىج الموضوعات
 تطبيق من ويتأّكد ،ةالدراسيّ 
 ةعدّ  خالل من وفيميا المغة

 متواصلل دةمتعدّ  عدسات
 والمقارنة والثقافة

 والمجتمعات.

 والطرائق الت ق ِنّياتِ  لمطمبة يحّدد
 بالمغة معرفتيم لتطبيق بتكرةالمُ 

 ليا أعمق   فيم وتطوير
 وتقديرىا.

 في نماذج   لزمالئو يطّور
 ةالدراسيّ  المجاالت جميع
 في المغة تطبيق ُسُبل حول

 المنياج من أخرى  مجاالت
 .الدراسيّ 

 تطبيق ُسُبل تيسير إلى ييدف
 الحياة في تعّممال نتائج الطمبة
 التي الجوانب وعمى ةاليوميّ 
 ،تعّممال ونتائج المنياج تتجاوز

 التعبير أو الفنون  مثل من
 الثقافة. أو الذات عن

 

 تطوير عمى زمالئو مع   يتعاون 
 تطبيق لتسييل جديدة   طرائق  

 توسيع عمى مثال ، يعمُل،
 من المغة   الطمبة تعّمم مدى

 الروابط تطوير إلى ييدف
 ةالدراسيّ  المناىج عبر

 



 

 

 مصطمحات إدخال خالل .تعّممال نتائج الطمبة
 دة.محدّ  ةعمميّ 

 ،ستيدفةالمُ  المغة باستخدام
 تطوير خالل من ذلك ويفعل
 ومثيرة واضحة أىداف

 ،تحقيقيا ويمكن لالىتمام
 أساليب تنظيم عن فضال  

 ىذه لتحقيق بتسمسل التدريس
 في األخذ مع   ،األىداف
 الذين الطمبة مستوى  الُحسبان
ّرسون    .وحاجاتيم ُيد 

 اأُلم   ُلغ ُتوُ  متحدثا   مثال ، ،يدعو
 تعّمموا كي الطمبة مع   ثليتحدّ 
  الثقافة. عن أكثر  

   

 إثراء إلى الزمالء توجيو -
 من بأنشطة التدريس ططخُ 

 لتعزيزه ؛الدراسيّ  المنياج
 وتبادلو رةالمقرّ  المناىج
 .م ع يم

 ةالتدريسيّ  ططالخُ  تعزيز -
 المنياج من بأنشطة
 مستوى  لتحسين ؛الدراسيّ 
 لو طخطّ المُ  المنياج
 الزمالء. مع   وتبادلو

 التدريس ططخُ  وضوح -
 المحتوى  حيث من

 .الزمنيّ  واإلطارُ 
 الطمبة غنجاز مستوى  -

 .األكاديميّ 

 من التدريس ططخُ  وضوح -
 واإلطارُ  المحتوى  حيثُ 

 .الزمنيّ 
 الطمبة إنجاز مستوى  -

 .األكاديميّ 

 راتالمؤشّ 



 

 

 عمى اإلشراف دورات عقد -
 الُجُددِ  ينمعّممال َ   التقييم،
 الجودة لضمان خاّصة ؛
 في ةوالموضوعيّ  والتناسق

 الطمبة. تقويم
 ةالتدريبيّ  األنشطة قيادة -

 عمى الزمالء عتشجّ  التي
 أساليب تطوير في التفكير
 مستوى  لتحسين التقويم
  الطمبة. تعّمم

 بفرص طمبةال تزويد -
 خالل من المغة لممارسة
 وتطوير ة،حقيقيّ  مصادر  
 حيث ةواقعيّ  ة  تعميميّ  مواقف  
 المغة. الطمبة يمارس

 أنشطة في المشاركة -
 ةالرسميّ  الِمْيِنيّ  التطّور

  .ةواإلعالميّ 

 الطمبة إنجاز مستوى  -
 وتحميل ،األكاديميّ 
 النتائج.

 لتبادل عمل ورشة عقد -
 في النجاح قصص
 والتقييم. التدريس

 لمتفكير األنشطة تطبيق -
 وتحسينو. األداء في

 خالل من المغة تدريس -
 سياقيا في استخداميا

 حتى ؛والثقافيّ  األدبيّ 
 من الطمبة نيتمكّ 

 نحو   عمى اكتسابيا
 خالل من صحيح
 أو المباشر التوجيو
 .كمييما أو الضمنيّ 

 ةاألدبيّ  الموادّ  استخدام -
 خالل من المغة تعّمم في

 مالحظات استخدام -
 ،خبرة األكثر   الزمالء
 الموّجيين. خاّصة  

 في النجاح قصص تبادل -
 والتقويم. التدريس أساليب

 األداء في التفكير -
 لتحسينو.

 خالل نم المغة تدريس -
 سياق ضمن تطبيقيا
 ؛والثقافيّ  األدبيّ  الطمبة
 المغة اكتساب بيدف

 خالل من الصحيحة
 وغير المباشر التعميم

 المباشر.
 أنشطة في المشاركة -

 ةالرسميّ  الِمْيِنيّ  التطّور
 ة.واإلعالميّ 

 مالحظات استخدام -
 ،خبرة األكثر الزمالء
 الموّجيين. خاّصة  

 خالل من المغة تدريس -
 سياق ضمن التطبيق
 ؛والثقافيّ  األدبيّ  الطمبة
 المغة اكتساب بيدف
 خالل من حيحةالّص 

 المباشر. التعميم
 أنشطة في المشاركة  -

 ةالرسميّ  الِمْيِنيّ  التطّور
 ة.واإلعالميّ 



 

 

 ابتكار في الزمالء دعم -
 تمّكن ةواقعيّ  تعّمم خبرات
 المغة ممارسة من الطمبة

 ةالثقافيّ  سياقاتيا في
 ة.واألدبيّ 

 في ةاألدبيّ  الموادّ  استخدام -
 خالل من المغة تعّمم

 اىجوالمن ،ةالدراسيّ  المناىج
 ،المشتركة ةالدراسيّ 

 التي ةالالصفيّ  واألنشطة
 الطمبة. تيمّ 

 ينمعّمملم الفرص إتاحة -
 من استراتيجياتيم لممارسة
 التطّور أنشطة خالل
 وغيرىا. الِمْيِنيّ 

 في ينمعّممال مساعدة -
 المصادر عمى الحصول

 إلييا يحتاجون  التي

 ،ةالدراسيّ  المناىج
 ةالدراسيّ  والمناىج
 واألنشطة ،المشتركة
 تيمّ  التي ةالالصفيّ 
 الطمبة.

 انشطة في المشاركة -
 ةالرسميّ  الِمْيِنيّ  التطّور

 ة.واإلعالميّ 



 

 

 لمتدريس.
 اآلخرين ينمعّممال مناصرة -

 حصوليم لضمان ودعميم
 والدعم التمويل عمى

 بيئة لتييئة الالزمين
 فييا تتوّفر مزدىرة ةتعميميّ 

 الستخدام الالزمة المصادرُ 
 التدريس. أساليب

 تطوير نشاط في المشاركة -
 يمعّمم لجميع الروابط
 الكافي الوقت وأخذ ،المغات
 ،معّمم كلّ  حالة لتقييم
 في تكافؤ وجود من والتأّكد

 لمدارسا عبر المصادر
 والحرص الصفّية، والغرف

 المدارس تمك دعم عمى
 قد الذين ومعّممييا،
 أقلّ  تمويل عمى يحصمون 



 

 

 ،أكبر صفوف   ولدييم
 مدرسة كلّ  أن ومعرفة
 ليا فريدة صفّية وغرفة
 ا  إنصاف أكثر لجعميا ىدف
 اإلمكان. قدر

 بالمغة ةجامعيّ  شيادة -
 )درجة ةالعربيّ 

 ما أو البكالوريوس(،
 يعادليا

 .التدريس ططخُ  -
 ستخدمةالمُ  التقويم أنواع -

 الطمبة إنجازات لتقييم
 األداء في ومياراتيم
 في وتفاعميّ  ومنتج )متفتح
 ثوالتحدّ  والقراءة الكتابة

 .واالستماع(
 وتحميميا الطمبة تقويم نتائج -

 بالمغة ةجامعيّ  شيادة -
 )درجة ةالعربيّ 

 ما أو البكالوريوس(،
 يعادليا

 .التدريس ططخُ  -
 ستخدمةالمُ  التقويم أنواع -

 الطمبة إنجازات لتقييم
 األداء في ومياراتيم
 وتفاعميّ  ومنتج )متفتح

 والقراءة الكتابة في
 .واالستماع( ثوالتحدّ 

 الطمبة. تقويم نتائج -

 بالمغة ةجامعيّ  شيادة -
 )درجة ةالعربيّ 

 ما أو البكالوريوس(،
 يعادليا

 .التدريس ططخُ  -
 ستخدمةالمُ  التقويم أنواع -

 الطمبة إنجازات لتقييم
 األداء في ومياراتيم
 وتفاعميّ  ومنتج )متفتح

 والقراءة الكتابة في
 .واالستماع( ثوالتحدّ 

 الطمبة. تقويم نتائج -

 بالمغة ةجامعيّ  شيادة -
 )درجة ةالعربيّ 

 ما أو البكالوريوس(،
 يعادليا

 .التدريس ططخُ  -
 ستخدمةالمُ  التقويم أنواع -

 الطمبة إنجازات لتقييم
 األداء في ومياراتيم
 في وتفاعميّ  ومنتج )متفتح
 دثوالتحّ  والقراءة الكتابة

 واألنماط واالستماع
 .ة(البصريّ 

 األدلة



 

 

 قترحة/المُ  ططوالخُ 
 عمى بناء   االقتراحات

 .التحميل
 ينمعّمموال الطمبة تسجيل -

 ةالمحميّ  المنافسات في
 بممارسة قةالمتعمّ  ةوالوطنيّ 
 المغة.

 عمى الُخطط تحسين قيادة -
 لتطوير مستمرّ  نحو  

 بيدف ؛التدريس أساليب
 الطالب. تعّمم تعزيز

 اجتماعات محاضر -
 .ينمعّممال

 أو لممنسق الرسميّ  التقرير -
 المشرف أو المدرسة مدير
  جميعيم. أو الزمالء أو

 اإلنجاز شيادات -
 لممبادرات.

 مشاركة عمى اإلشراف -
 المنافسات في الطمبة
 قةالمتعمّ  ةوالوطنيّ  ةالمحميّ 

 المغة. بممارسة
 باستمرار ططالخُ  تحسين -

 التدريس أساليب لتطوير
 تعّمم تعزيز بيدف

 الطالب.
 اجتماعات محاضر -

 .ينمعّممال
 مدير ق/المنسّ  تقرير -

 المشرف. المدرسة/
 اإلنجاز شيادات -

 لممبادرات.
 خالل الطالب تعّمم نتائج -

  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة
 لمطالب الراجعة التغذية -

 .معّمموال

 مشاركة عمى اإلشراف -
 المنافسات في الطمبة
 قةالمتعمّ  ةوالوطنيّ  ةالمحميّ 

 المغة. بممارسة
 لتطوير ططالخُ  تحسين -

 بيدف التدريس أساليب
 الطالب. تعّمم تعزيز

 اجتماعات محاضر -
 .ينمعّممال

 مدير المنسق/ تقرير -
 المشرف. ة/المدرس

 اإلنجاز شيادات -
 لممبادرات.

 خالل الطالب تعّمم نتائج -
  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة

 لمطالب الراجعة التغذية -
 .معّمموال

 الغرفة مالحظة جمسات -

 وأداء الطمبة تقويم نتائج -
 الطالب.

 مشاركة عمى اإلشراف -
 المنافسات في الطمبة
 قةالمتعمّ  ةوالوطنيّ  ةالمحميّ 

 المغة. بممارسة
 بفرص الطمبة تزويد -

 خالل من لغتيم لممارسة
 باستخدام ةحقيقيّ  أنشطة
 مختمفة. مصادر  

 خالل من المغة تدريس -
 سياق ضمن ياتطبيق
 ؛والثقافيّ  األدبيّ  الطمبة
 المغة اكتساب بيدف

 خالل من الصحيحة
 المباشر. التعميم

 تطوير ططخُ  تحسين -
 لتحسين التدريس أساليب



 

 

 خالل الطالب تعّمم نتائج -
  .دةمحدّ  زمنية مّدة

 لمطالب الراجعة التغذية -
 المدرسة. ومدير معّمموال

 الغرفة مالحظة جمسات -
  .الصفّية
 ق/المنسّ  الموّجو/ تقرير

 المشرف.

 الغرفة مالحظة جمسات -
  .الصفّية
 ق/المنسّ  الموّجو/ تقرير

 المشرف.

  .الصفّية
 ق/المنسّ  الموّجو/ تقرير

 المشرف.

 .ةبالطم تعّمم مستوى 
 اإلنجاز شيادات -

 لممبادرات.
 خالل الطالب تعّمم نتائج -

  .دةمحدّ  ةزمنيّ  مّدة
 لمطالب الراجعة التغذية -

 .معّمموال
 الغرفة مالحظة جمسات -

  .الصفّية
 ق/المنسّ  الموّجو/ تقرير -

 المشرف.
 


