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 (ةيّ مادة العموم )المجاالت والمجاالت الفرع عّمممعايير م
 : المعرفة1المجال 

 معرفة بطبيعة مادة العموم ال :1المجال الفرعي 

  فّعالال عّممالوصف: الم
  ة.طريقة لمعرفة الظواىر الطبيعيّ م و العم وأنّ  ،الجوانب ةدمتعدّ أفكار  العممّيةاألفكار  أنّ يدرك 
  ُّل إلييا بأساليَب عّدة، ة عمى النظريات والقوانينمبنيّ  العممّيةالمعرفة  يدرك أن  .َوُيَتَوصَّ
  وتعتمد  ةة تجريبيّ أدلّ ة عمى مبنيّ  ةمبدئيّ  استنتاجات  إلييا  لُ صَّ وَ تَ تَ التي  االستنتاجاتِ  ومع ذلك فإنّ  ،ةمادة ذات مصداقيّ العموم  أنّ يدرك

 ز.التحي  نوع من ب يجعميا متأّثرة  ا قد ممّ  ،عمى المالحظة واالستدالل
  م والبحثوالتقدّ الكتشافات ا تماشيا  معَ ر ة التطوّ مستمرّ  العممّيةالمعرفة  أنّ يدرك. 
  ق.وخاّل  مبتكر   م مسعى إنساني  و العم أنّ يقّدر 

 

  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمَتَخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 
المعايير 
 ةالتفصيميّ 

 
 

يمكن أن  عممّيةالعموم  أنّ يعرف 
تساعدنا عمى فيم الظواىر 

ن الوصول إلى ة، وتتضمّ الطبيعيّ 
االستنتاجات من خالل 

العموم  يمكن أن يشرح كيف أنّ 
ننا من فيم الظواىر تمكّ  عممّية
ة التي تنطوؼ غالبا  عمى الطبيعيّ 

تطوير الفرضيات وجمع البيانات 

ؼ تؤدّ  عممّيةالعموم  يشرح كيف أنّ 
فييا المالحظات إلى تطوير 

الفرضيات لشرح الظواىر 
الكثير  يدرك أنّ و كما  ،ةالطبيعيّ 

يمكن أن  عممّيةالعموم  يدرك أنّ 
مختمفة، ويمكن أن  بطرائقَ تحدث 

تشمل إجراء التجارب واختبار 
ة النماذج والدراسات االستقصائيّ 



 

مادة  ويدرك أنّ  ،المالحظات
، وقوانينَ  العموم تشمل نظريات  

مثل ىذه النظريات والقوانين  وأنّ 
رُ  وُتستخدم لممساعدة  بالتجِربة ُتَطوَّ

كما  ،أخرػ  في تصميم تجاربَ 
العموم تنطوؼ عمى وجود  يدرك أنّ 

السياق الذؼ يعمل فيو  أفكار، وأنّ 
 أفكاره. فيقد يؤثر  العمماء أحدُ 

والخروج باستنتاجات من ىذه 
 ،البيانات من خالل التجربة

يمكن استخدام نتائج العديد من و 
ىذه التجارب لتطوير النظريات 

شرح الظواىر بيدف والنماذج 
اء عممال كما يدرك أنّ  ،ةالطبيعيّ 

يجب أن يكونوا مبدعين لتطوير 
أفكارىم قد تتأثر  ت، وأنّ الفرضيا

 العمماءبسياقيم، بما في ذلك 
 من حوليم. اآلخرون 

ما  ةعمميّ حقيقة  ُيَقّدُم ِبَوصفوا ممّ 
ة حصمت عمى دعم ال نظريّ إ ىو
ة الفرضيات صحّ  تثبتُ وال  ،قوؼ 
 ُتَعد   بَ إعاد التجارِ  ، ولكنّ ا  أبد

من  ا  ة غالبلمحاولة دحض الفرضيّ 
خالل المالحظات واالستدالالت 

كما  ،من التجربة جزء   ىيالتي 
 العمماءياق المحيط بالسّ  يدرك أنّ 

الفرضيات التي  فييمكن أن يؤثر 
ويدرك  ىؤالء العمماء،رىا قد يطوّ 
 عممّيةالعالقة بين  أنّ  ايضا  

تطوير الفرضيات واختبارىا قد ال 
التعاون  ة، وأنّ خطيّ  ا  تكون دائم

شائع ومفيد  آخرين أمر   عمماء معَ 
 .عمميّ لتعزيز المسعى ال

ة المراجع األدبيّ عمى واالطالع 
د ويؤكّ  ،ة لمدراسةفّعالكمنيجيات 

 ُيَقّدُم ِبَوصفو حقيقة  ا الكثير ممّ  أنّ 
ة حصمت ال نظريّ إما ىو  ةعمميّ 

ويستطيع أن  ،قوؼ  عمى دعم  
تطوير الفرضيات التي  ُسُبليشرح 
من المالحظات  ب كاّل  تتطمّ 

دراك الظواىر الطبيعيّ  ة، المسبقة وا 
 ،ب اإلبداع والخيالتتطمّ كما 

العديد من االكتشافات  ويدرك أنّ 
من خالل رؤية  ُحفَِّزت العممّية

بعناية  العمماءر بتكرة، عندما يفكّ مُ 
في الظاىرة ويخرجون بإجابة 

ة لفيميا أو يخرجون بمنيجيّ 
 ويدرك أنّ  ،نةة معيّ الختبار فرضيّ 

ر عندما تتطوّ  العممّيةالمعرفة 
رُ   وأنّ  ،السابقةالفرضيات  ُتَزوَّ

أبدا   تثبتالنماذج أو النظريات لم 
 ولكن يمكن أن تصبح أقوػ معَ 



 

عة تحاول مقاربات متزايدة ومتنوّ 
 الطابع الرسميّ  ، َوُيْضفىتزويرىا

لتصبح  العممّيةعمى المعرفة 
عندما تكون النتائج  نظريات  

مة من العديد من المصادر المقدّ 
ز من قيمة سقة، وتعزّ تّ المختمفة مُ 

، ا  متزايد عمى نحو  نة ة معيّ فرضيّ 
. عمميّ المجتمع ال يقَبمياحتى 

وعمى الرغم من ذلك، تبقى جميع 
قابمة لمتزوير  العممّيةالمعارف 
 ة.وتجريبيّ 

 ِبَوصفياُينظر إلى العموم    راتالمؤشّ 
 معَ  ،مجموعة من الحقائق

القميل من التركيز عمى 
 العمميات.

 الطمبة العموم من خالل  عّمميت
 دة.أنشطة محدّ 

  ِبَمْعِزل  عمميات العموم  ُتَدرَُّس 
 عن محتوػ المبحث.

  ُم ، عمى نحو  عمميّ العموم  ُتَقدَّ
فقط في  ُدِمَجتفكرة كولكن 

  .المبحثبعض محتويات 
 العممّيةالتجارب  ُتضاف 

من  لتصبَح جزءا   ا  أحيان
 .الدرس

 عممّيةك العمومَ  طمبةيرػ ال 
 وليس مجموعة من الحقائق.

  تشير الدروس إلى مجموعة
 عّممعة من منيجيات تمتنوّ 

 .العموم
 ة التفكير طمبة كيفيّ ال عّمميت

كتابة األسئمة والمناقشة و 
يمكن أن الجديدة التي 

 ة التفكير كيفيّ  طمبةال عّمميت
وكتابة األسئمة والمناقشة 

الجديدة التي يمكن أن 
 .عّممخالل الت يطرحوىا

  ّك الطمبة في جميع ما يشك
وه في العموم ويختبرون عّممت

 .ة األفكار المطروحةأدلّ 
  ُالمحاكاة المبحث بطريقة ُيَتَعّمم



 

 .عّممخالل الت يطرحوىا
 بة ما تكون التجرِ  ا  غالب

والتحقيق  ةة البنائيّ والمنيجيّ 
 .من الدرس ا  جزء

  .العممّية
 طرح )العموم  ُيَطّبُق الطمبة

 الفرضياتاألسئمة وتطوير 
 .(واختبارىا

ة التي الدرجات التحصيميّ    ةاألدلّ 
 .الطالب عّممد مستوػ تتحدّ 

  س أنشطة و طط الدر خُ تشمل
 عّممت عممّية ، َوُتناَقُش دةمحدّ 
 .عنيا ل  زِ عْ مَ بِ م و العمة مادّ 

  جمسات المالحظة التي ينفذىا
مالحظة  -زميل  او المشرف 

الطمية وىم يطبقون مجموعة 
طرح القميل من تعميمات مع 

 .األسئمة أو التفكير اإلبداعي

  ّة التي الدرجات التحصيمي
 .الطالب عّممد مستوػ تتحدّ 

  ّا  طط الدروس عددخُ ن تتضم 
 العموم. عّمممن عمميات ت قميال  

  ّذىا جمسات المالحظة التي ينف
  .مشرف أوزميل  

 يكتب الطالب النشاط، 
 ابتكارات  ويعرض من خاللو 

 .محدودةتفكير  عممّيةَ أو 

  ّة التي الدرجات التحصيمي
 .الطالب عّممد مستوػ تتحدّ 

  ّطط الدروس خُ ن تتضم
ة العموم وعدّ  عّممت عممياتِ 

 .عّمممنيجيات لمت
  ّذىا جمسات المالحظة التي ينف

  .مشرف أوزميل  
 يكتب الطالب النشاط، 

 ويعرض من خاللو ابتكاراتِ 
ة تفكير إبداعيّ  عممّية

 .ةمنطقيّ و 
 

  ة التي التحصيميّ الدرجات
 .الطالب عّممد مستوػ تتحدّ 

  ُطط الدرس تدريبات  تشمل خ 
ق فييا الطمبة العموم يطبّ 

د ومتعدّ  نشيطبأسموب  
 .األوجو

  ّذىا جمسات المالحظة التي ينف
 ُيراَقبُ حيث  ؛مشرف أوزميل  

الطمبة وىم يطرحون األسئمة 
األفكار لفيم طريقة استنتاج 

 . العممّية
  ُالدروس تدريبات  طط تشمل خ 

لمتفكير في الظواىر  بتكرة  مُ 
 ة.الطبيعيّ 

  حيكتب الطمبة نشاطا  يوّض 



 

طبيعة العموم ذات النياية 
  .المفتوحة

  ّودليل عمى  ،ةنظرة عام
  .المبحث

 

  



 

سبب الوالقدرة عمى تبرير  ، واالقتصادؼّ  والسياسيّ  واالجتماعيّ  التاريخيّ  العممّيةاالكتشافات واالختراعات  سياقمعرفة  :2المجال الفرعي 
 .لعمومالذؼ يستدعي الطمبة لدراسة مبحث ا

  فّعالال عّممالوصف: الم

 الرئيسة من مختمف الثقافات والحضارات. العممّيةالمساىمات  يعرف 
 ىارَ ويفسّ  عمميّ التي تواجو البحث ال ةَ التاريخيّ  التحدياتِ  رَ يبرّ ، ويمكن أن إلى أخرػ  ِحقبةمن  العممّيةلمعرفة ر اتطوّ في معرفة  ُيظير. 
  ُالعممّيةوالمشاركة  االلتزامة التي تدعم ة والدينيّ ة واالجتماعيّ ة واالقتصاديّ ة والثقافيّ بعض القضايا الجنسانيّ  َيِصف. 
  ة  ة )خاّص المجتمعيّ  الحاجاتفضال  عن ، سياسات والحكوماتبال كان مدفوعا  سواء(  َحدّ والسرعة عمى  )النموّ م العموم تقدّ  كيف أنّ ُيَفّسر 

 السوق.وحاجة ة ، بما في ذلك الميزة التنافسيّ الوضع االقتصادؼو  ةواليياكل االجتماعيّ  راعات( واألعرافِ خالل الّص 
  ُمن  ىائمة   التي تجمع كميات  رعة السّ  عاليةمثل الحواسيب  من ،ةرات التكنولوجيّ النابعة من التطوّ  العممّيةاليائل لممعمومات  النموّ  َيِصف

 التعاون.زاد مَن في الوصول إلى المعرفة و  ثورة   الذؼ أحدثاإلنترنت و  ،بسرعةوتحّمميا البيانات 
  ُولوالد  والتفاعالت عبر الثقافات  ة الحياةنوعيّ  في ار التكنولوجيّ االبتكأثر  َيِصف. 
 ميارات بداخميم تزرع و ، )ب( ةة عمى فيم الظواىر الطبيعيّ بالطمد ، بما في ذلك األفكار التي: )أ( تساعوم في المنياجالعم ةمكان ُيَبّرر

ة لدعم مون أدلّ ويقدّ ، واالستداللالمالحظات بين  الفرقَ ، مثال  ون، فيمي)أقوػ مستيمكين مواطنين و  يمتجعمو )ج( ، المشكالت حلّ 
 .العمللمجاالت تتيح الفرص و )د( الحقائق والبيانات(، 
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ح ث عن أمثمة توّض دّ التح يمكنو
والتفكير  العممّيةالكتشافات ا
من مختمف العصور  عمميّ ال

الثقافات  ذواتة والدول التاريخيّ 
 الثقافاتالمختمفة، بما في ذلك 

 ،ةة والصينيّ ة والعربيّ األوروبيّ 
دور تقديم أمثمة حول  ويمكنو
، في دفع العموم إلى األمامراع الّص 

ة وكيف يمكن لألولويات الحكوميّ 
العمل  فيرا يؤثّ يل أن والتمو 

تقديم  كما يمكنو ،المنّفذ عمميال
ي جتماعّ حول أثر العموم االأمثمة 

أن  م التكنولوجيّ وكيف يمكن لمتقدّ 
 يدرك أنّ و  ،جودة الحياة فييؤثر 

لدراسة العموم  األوالد أكثر عرضة  
استخدام  ويمكنو ،بعد المدرسة

التي سباب األمعرفتو القتراح 
ليكون م و العمإضافة تستدعي 

وصف أمثمة لالكتشافات  يمكنو
من  عمميّ والتفكير ال العممّية
ة مختمفة وثقافات تاريخيّ  عصور

 الثقافاتمختمفة، بما في ذلك 
 ،ةة والصينيّ والعربيّ  ةاألوروبيّ 
تقديم أمثمة حول دور ويمكنو 

راع في دفع العموم إلى األمام، الّص 
 م أمثمة  أن يقدّ أيض  ويمكنو 

كيف يمكن يصف و ، دةمحدّ 
ة والتمويل أن لألولويات الحكوميّ 

 ،المنّفذ عمميّ العمل ال فييؤثرا 
أن يصف بالتفصيل كما يمكنو 

العموم حول أثر بعض األمثمة 
م االجتماعي وكيف يمكن لمتقدّ 

جودة  فيأن يؤثر  التكنولوجيّ 
 اقتراحُ كذلك ويمكنو  ،الحياة

أكثر  األوالداألسباب التي تجعل 
عرضة لدراسة العموم بعد 

 العممّيةشرح االكتشافات  يمكنو
من  عمميّ واستخدام التفكير ال

ة مختمفة وثقافات عصور تاريخيّ 
مختمفة، بما في ذلك الثقافات 

 ،ة والصينيةة والعربيّ األوروبيّ 
شرح أمثمة حول دور  ويمكنو
راع في دفع العموم إلى األمام، الّص 

أن و دة، م أمثمة محدّ ويمكنو أن يقدّ 
لألولويات يشرح كيف يمكن 

 فييؤثرا ة والتمويل أن الحكوميّ 
كما يمكنو  ،المنّفذ عمميّ العمل ال

األساليب التي بعض يشرح أن 
اجتماعي  فييا أثر  معموم كان ل

أن  م التكنولوجيّ وكيف يمكن لمتقدّ 
كذلك  ،جودة الحياة فييؤثر 
األسباب قائمة من أن يقترح  يمكنو

التي تجعل األوالد أكثر عرضة 
 لعموم بعد المدرسةلدراسة ا

المقارنة بين االكتشافات  يمكنو
 عمميّ واستخدام التفكير ال العممّية

ة مختمفة من عصور تاريخيّ 
مختمفة، بما في ذلك  وثقافات

ة ة والعربيّ الثقافات األوروبيّ 
 خريطةبناء  ويمكنو ،والصينية

دور  عامّ  عمى نحو  ح لمنتائج توّض 
راع في دفع العموم إلى األمام، الّص 

ة وكيف يمكن لألولويات الحكوميّ 
العمل  فيوالتمويل أن يؤثرا 

، ويشرح، من خالل المنّفذ عمميّ ال
التي كان  دة، الجوانبَ محدّ  أمثمة  

من المفروض أن تحدث في 
 كما يمكنو ،ولم ُتنّفذ عمميّ العمل ال

دة، محدّ  أن يقترح، من خالل أمثمة  
ما الذؼ كان سيحدث ما لم يكن 

أو ما لم  اجتماعيّ  أثر  لمعموم 
جودة  في ةالتكنولوجيّ ظم تؤثر الن  



 

  ، واستخدامُ المدرسة  .ج الدراسيّ امن المني ا  جزء
أسباب ة عدّ معرفتو القتراح 

تستدعي إضافة العموم ليكون 
  .من المنياج الدراسي ا  جزء

)والسبب الذؼ يستثني الفتيات من 
 ج  جَ تطوير حُ  ويمكنو أيضا   ،(ذلك
مة القتراح األسباب التي منظّ 

تستدعي إضافة العموم ليكون 
 من المنياج الدراسي. ا  جزء

با  بسأن يقترح  يمكنوكذلك  ،الحياة
لتعزيز مشاركة األوالد والفتيات 

ويمكنو  ،العممّيةفي المجاالت 
مة القتراح ظّ نَ مُ  ج  جَ تطوير حُ  أيضا  

األسباب التي تستدعي إضافة 
من المنياج  ا  العموم ليكون جزء

  .الدراسيّ 
العموِم  مَ تقدّ  تشمل الدروُس      راتالمؤشّ 

اإلشارة إلى  معَ  ،التاريخيَّ 
ة والسياسيّ ة الجوانب الثقافيّ 

 .ةواالقتصاديّ 
  ّالطمبة لربط  ز الدروُس تحف

ظم الن  م بالمجتمع و التقدّ 
 .ةالتكنولوجيّ 

   العموم مبحث  الطمبةُ  َيُعد
 عمى نحو  لتعميميم  ا  ضروريّ 

 .عامّ 

 

د ة التي تحدّ الدرجات التحصيميّ      ةاألدلّ 
 .الطالب عّمممستوػ ت

 



 

  ُوأنشطتو ة الدرسطّ محتوػ خ. 
 ذىا التي ينفّ  جمسات المالحظة

 .مشرف أوزميل  
  والُمناخإجراءات الدرس 

والبيئة  والديكور المادؼّ 
ع جميع الطمبة المحيطة تشجّ 
 .سواء َحدّ  عمى من الجنسين 

   ة في ظم التكنولوجيّ استخدام الن
 الطرائقَ الدروس التي تحاكي 

المجاالت في  اسُتخدمتالتي 
  .مةالمتقدّ  العممّية

  ّروابطَ  لمطمبة عّممالمم يقد 
الغرفة  ة خارجَ حقيقيّ  ا  وفرص
  .الصفّية

  في دروس يشارك الطمبة
ة أو األنشطة العموم اإلضافيّ 

 .الالصفّية العممّية
 

 



 

  مبحث العموممعرفة في محتوػ منياج  :3المجال الفرعي 

  فّعالال عّممالوصف: الم
 ة التي لفئة العمريّ عمى االمطموبة  ةالمنيجيّ المعرفة وتعتمد . ن اآلخرينميعمّ والمت ُتَدرَُّس ة التي مفئات العمريّ لج العموم امنيبمعرفة  يمتمك

 م األرض أو الفيزياء.و وعمأو الكيمياء أو  وم األحياءأو عم عامّ  عمى نحو  تشمل العموم  ُيّدرَّس، وقدوالمبحث الذؼ ، ُيَدرُِّسيا
  دةضمن مناىج العموم المحدّ و: 

o شاممة.المبحث الومفردات  والمصطمحات والنظريات والقوانينة األساسيّ  العممّيةلألفكار  فيما  قوّيا   يمتمك 

o العممّيةم أمثمة واضحة ومقنعة لممفاىيم ، ويمكن أن يقدّ د من العموممجال محدّ  معَ ة ة والروابط الرياضيّ المفاىيم الرئيس يعرف. 

o  َعْت التي  العممّيةالموضوعات  أؼَّ يعرف  .طويمة مّدةمنذ وتمك الثابتة  ،ما عرفنا المزيدكمّ وتمك التي تتّغير  ،ا  حاليّ  ُوسِّ

 العالقاتِ  ويدرك، من جية أخرػ  الموضوعات المختمفةو  من جية ياج الدراسيّ مختمفة من المنالجزاء األم بين ة والتقدّ االستمراريّ  يدرك 
 خر.آل المعرفة من مفيوم  بناء  ُسُبل ويحّدد ،المفاىيم المختمفةبين 

 

  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمَتَخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 
المعايير 
 ةالتفصيميّ 

بجوانب منياج  يمتمك معرفة  
ع منو أن مبحث العموم الذؼ ُيتوقّ 

 يدّرسو.

بجوانب منياج  يمتمك معرفة  
ع منو أن مبحث العموم الذؼ ُيتوقّ 

يدّرسو، وىو قادر عمى تحديد 
: )أ( كيف يأتيما لِ  ةدمحدّ أمثمة 

بجوانب منياج  يمتمك معرفة  
ع منو أن مبحث العموم الذؼ ُيتوقّ 

يدّرسو، وىو قادر عمى تحديد 
: )أ( كيف أتييما لِ  ةدأمثمة محدّ 

عمى تطوير روابط بين  يمتمك قدرة  
ة مختمف مجاالت المناىج الدراسيّ 

 غمى أؼّ بالنسبة ة( )االستمراريّ 
اج من جوانب المنيجانب 



 

ىذه الجوانب في المنياج ترتبط 
، (ةاالستمراريّ بعضيا بعضا  ) معَ 

 الحاجة إلى معارفَ مواطن و )ب( 
أخرػ قبل فيم ىذه الجوانب 

 .)التقّدم(

ترتبط ىذه الجوانب في المنياج 
بعضيا بعضا  )االستمرارية(،  معَ 

م التي تبرز مسارات التقدّ و )ب( 
ر حال تطوّ  عّممتطوّر التضرورة 
 .المعارف السابقةجوانب 

، الدراسي في مرحمة التعميم
حول  ن آخرينميعمّ م والتواصل معَ 
عمى يمتمك قدرة  كما  ،تمك الروابط

 ياوتوضيحم وصف مسارات التقدّ 
لتي يمكن أن ، اعّممالت عممّيةفي 

ساىم ىيكميا في التخطيط عمى ي
 ط.المدػ المتوسّ 

 عمى نحو  يفيم المفاىيم    راتالمؤشّ 
  .أساسيّ 

 عمى  لمصطمحاتِ يستخدم ا
وضوح  معَ  ،صحيح نحو  

 عممّيةأثناء في المعنى 
 .التدريس

  ّالتدريس في المعرفة قيطب. 
 

 قوؼ  عمى نحو   لمفاىيمافيم ي. 
  ِعمى  يستخدم المصطمحات

وضوح  معَ  ،صحيح نحو  
 عممّيةأثناء في المعنى 
 .التدريس

 في ا  مستمرّ  ا  تحّسن ُيظير 
 .األداء

  ّالتدريس في المعرفة قيطب. 
 

 العممّيةالمفردات  استخدام يتقن 
 .دة والمحتوػ والمفاىيمالمحدّ 

  حول الطمبة أسئمة  عنيجيب
 .صحيح عمى نحو   المحتوػ 

  ّصعبة أو يسيل  م مفاىيمَ يقد
 .ةفيميا بطريقة استراتيجيّ 

  ّياالمحتوػ بطريقة يفيمم يقد 
المعرفة الطمبة لتوضيح 
 .لممبحثة والمفاىيم األساسيّ 

 بالمباحث ربط المحتوػ ي
 .والالحقةالسابقة 

  مجاالتِ  تشمل الدروُس 

   ومفاىيمَ  يتقن معرفة مفردات 
 وذؼد محدّ  عمميّ ومحتوػ 

 .فييا ويتوّسعُ  ،صمة
  َصعبة أو يسيل  يقّدم مفاىيم

 .ةفيميا بطريقة استراتيجيّ 
  ّطبيعة ِبَوصفو م المحتوػ يقد

 ا  جدّ  ا  ومترابط متسمسال  و ، ةثاني
 مفيم العميق.نتيجة ل

  مجاالتِ  تشمل الدروُس 
التطّور الجديدة في المعرفة 

)األحداث الجارية( في مجال 
  ػ.المحتو 



 

في المعرفة  ةالجديدالتطّور 
)األحداث الجارية( في مجال 

 .المحتوػ 

  ّعّمملت ا  فرص م لمطمبةيقد 
 .عمى نحو  أوسع دمحدّ محتوػ 

  ةاألدلّ 
 

  ص درجة البكالوريوس والتخّص
 .العموم أو ما يعادليافي 

 د مستوػ في تقييم يحدّ  النجاح
 .بمحتوػ المبحثالمعرفة 

 المبحث  طُ خطّ مُ  تغطية
في مستوػ  المحتوػ الرئيَس 

 .الصحيح العمق
  ُطالب عمى نحو  ال تقييم

 .ختامي
 

  ص درجة البكالوريوس والتخّص
 .في العموم أو ما يعادليا

 د مستوػ يحدّ  في تقييم النجاح
 .بمحتوػ المبحثالمعرفة 

 ط المبحث خطّ مُ  تغطية
في مستوػ  المحتوػ الرئيَس 

 ، وتوضيحق الصحيحالتعمّ 
 .التقّدم

 تقييُم الطالب عمى نحو  ختامي 
. 

  ص درجة البكالوريوس والتخّص
 .في العموم أو ما يعادليا

 د مستوػ يحدّ  في تقييم النجاح
 .بمحتوػ المبحثالمعرفة 

 وعميقبرنامج المبحث شامل 
المباحث السابقة  ومتوافق معَ 

 .والالحقة
  ّذىا جمسات المالحظة التي ينف

 .مشرف أوزميل  
  ُطالب عمى نحو  ال تقييم

 ختامي.
 

  ص درجة البكالوريوس والتخّص
 .في العموم أو ما يعادليا

 د مستوػ يحدّ  في تقييم النجاح
  .المبحثمحتوػ المعرفة ب

  وعميقبرنامج المبحث شامل 
 ة معَ القويّ ح الروابط ويوّض 

األفكار الكبرػ والتفاصيل 
المباحث السابقة  ومتوافق معَ 
 والالحقة.

مة طط الدروس مصمّ خُ 
بأسموب  استراتيجي لتشمل 

  ا .صعب محتوػ 
  ُطالب عمى نحو  ال تقييم

 ختامي.
  تقييمات الطمبة لتحديد مستوػ

 .مالمتقدّ  عّممالت



 

 

 لمعموم أداة  ِبَوصفيا معرفة الرياضيات  :4المجال الفرعي 
 فّعالال عّممالوصف: الم

  ّفي العموم.ة المنيجيّ  عّمممن تحقيق نتائج التالطمبة تمكين لوقادر عمى استخداميا  ،د منيجيات الرياضيات المطموبةيحد 
o  ة المناسبة لعرض البياناتاستخدام المخططات واختيار أنواع الرسوم البيانيّ  ُسُبليعرف. 
o ة األخرػ والنمط والمقاييس اإلحصائيّ ط والوسيط البيانات باستخدام المتوسّ  يحّمل. 

  بسيطة ال ةَ حسابيّ ال عممياتِ ويطّبق ال، استخدام آلة حاسبة من غير والطرح رب والجمع والقسمةلمّض  ةاألساسيّ  ةَ يّ الحساب العممياتِ  يجرؼ
 .دةوالمعقّ 

  دة إلى خطوات أبسطالمعقّ ة الكممات الرياضيّ  مشكالتتحميل  ُسُبليدرك. 
 ة التي تصف العالقات )مثل: ة لمعموم والتعبيرات الرياضيّ الرياضيّ  النماذجَ  يعرفF = ma  حيثF ىي القوة وm ىي الكتمة وa  تمثل

 عجمة التسارع(.
 والمنقمة والمسطرة. والبوصمة الحاسبة البسيطة، بما في ذلك اآللةَ  ةَ الماديّ  األدواتِ  يستخدم 

 

  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 
المعايير 
 ةالتفصيميّ 

استخدام أدوات الرياضيات  ويمكن
 بما في ذلكعة، متنوّ  بطرائقَ 

عمميات الضرب والجمع والقسمة 

استخدام أدوات الرياضيات  ويمكن
بما في ذلك عة، متنوّ  بطرائقَ 

ة ة األساسيّ الحسابيّ عمميات ال

يستطيع اختيار أدوات الرياضيات 
 بطرائقَ المناسبة الستخداميا 

عة، بما في ذلك الحسابات متنوّ 

يستطيع اختيار أدوات الرياضيات 
 بطرائقَ استخداميا وتبرير المناسبة 

، بما في ذلك الحسابات عةمتنوّ 



 

 من غيرة والطرح األساسيّ 
 وكما يمكن ،استخدام آلة حاسبة

استخدام أدوات الرياضيات 
ة، بما في ذلك المنقمة الماديّ 

 .والبوصمة

 ، من مثلومنيجيات تقديم البيانات
ة والمخططات الشريطيّ الجداول 

 وكما يمكن ،ةوالمخططات الدائريّ 
استخدام أدوات الرياضيات 

ة، بما في ذلك المنقمة الماديّ 
 .والبوصمة

المعقدة ومنيجيات عرض البيانات 
 ويستخدم ،ةواألدوات الماديّ 

ة معقدال ةَ يّ حسابال المشغالتِ 
المناسبة ت المنيجياو  ،المناسبة

 ذلك شمليو  ،لعرض البيانات
والمخططات الجداول  تصميمَ 
ة ة والمخططات الدائريّ الشريطيّ 
ة والرسومات رات المبعثرَ والمؤشّ 
 كما يستخدم ،ةة الخطيّ البيانيّ 

ة أدوات الرياضيات الماديّ 
لة اآل، بما في ذلك المناسبة

الحاسبة وتكنولوجيا المعمومات 
 .والبوصمةواالتصاالت والمنقمة 

المعقدة ومنيجيات تسجيل البيانات 
ة الحسابيّ واألدوات  ياعرضو 

المشغالت  ويستخدم ،ةالماديّ 
ر استخداميا ويبرّ  ة المعقدةالحسابيّ 

 ، ويشّخصعام عمى نحو  
ة مشكالت األطفال الخاّص 

ة وفيم بالميارات الحسابيّ 
استخدامو  ويبّرر ،الرياضيات

وتصميمو منيجيات تسجيل 
ذلك يشمل و  ،البيانات وعرضيا

تصميم الجداول والمخططات 
ة ة والمخططات الدائريّ الشريطيّ 
ة والرسومات رات المبعثرَ والمؤشّ 

استخدام  كما يبّرر ،ةالبيانية الخطيّ 
ة الرياضيات الماديّ أدوات 

لة اآلالمناسبة، بما في ذلك 
الحاسبة وتكنولوجيا المعمومات 

 .والبوصمةواالتصاالت والمنقمة 
 يمكن لمطمبة جمع بيانات      راتالمؤشّ 



 

العموم وتحميميا وعرضيا 
 .بنجاح

 الرياضيات  عّمميستخدم الم
الذىنية إلجراء العمميات 

 .ةة األساسيّ الحسابيّ 
 اإلفادةوالطمبة  عّمميمكن لمم 

من أدوات الرياضيات في 
 .العموم

أنشطة الطمبة ح توّض      األدلة
 فّعالاالستخدام الصحيح وال

لجمع البيانات وتحميل بيانات 
 .ياوعرض العموم

 في الغرفة  عّممال يستخدم الم
إلجراء آلة حاسبة  الصفّية

 ة.ة األساسيّ العمميات الحسابيّ 
  ّن خطط الدروس تتضم

تعميمات حول أدوات 
 وطرائقالرياضيات 
 ، وجمساتاستخداميا

 



 

  ّذىا زميل  المالحظة التي ينف
 .مشرف أو

 

 



 

 ة.بما في ذلك تقييم المخاطر وتأمين مختبر آمن وممارسات ميدانيّ  ،المناسبة العممّيةوالعمميات  المياراتمعرفة : 5المجال الفرعي 
  فّعالال عّممالوصف: الم

 ما ىو مطموب لمتدريس. ، بما يتناسب معَ أسطوانات القياس وغيرىمو مثل المجاىر من ، ةالمعياريّ  العممّيةات معدّ ال يستخدم 
 ة المناسبة.المستقمّ  غيرَ و  المستقمةَّ  راتِ المتغيّ  ويحّدد البيانات ويجمع التجاربَ  يصّمم 
 ن.استنتاج معيّ لوصول إلى ا بيدفلجمع البيانات المطموبة  ينمناسبالمدػ النطاق و ال يختار 
  ىذه اإلجراءات  ، كما يدرك تأثيربناء  عمى ىذا األساسإجراءات جمع البيانات  ويقّيم، والضبط والدقة والتكرارة الصالحيّ يدرك مفاىيم

 االستنتاجات. في
 استنتاجات.ويخرج ب، البياناتاألنماط والعالقات من  يحّدد 
  بما في ذلك تحديد المخاطردةبناء  عمى الممارسات المخبرية الجيّ  المخاطر ويقّيم، وفي الميدان مل بأمان في المختبرالع ُسُبليدرك ،، 

 .منيالمتخفيف  مناسبةوالخروج بمنيجيات ، ضررىاة واحتماليّ  خطورتياييم مدػ وتق
  مة في إعداد المختبر.ستخدَ والكيماويات المُ  ات والموادّ إدارة المعدّ  ُسُبليعرف 

 

  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 
المعايير 
 ةالتفصيميّ 

ات استخدام أجزاء من المعدّ  يمكنو
، ةة في الدروس الفرديّ المعياريّ 
 الوصول إلى االستنتاجات ويمكنو

بناء   العممّيةمن خالل اإلجراءات 

استخدام األجزاء المناسبة  يمكنو
ة ات المعياريّ من المعدّ 

 ،المطموبة التدريسلموضوعات 
جمع و التجارب ابتكار  ويمكنو

اختيار األجزاء المناسبة من  يمكنو
يا واستخدامة ات المعياريّ المعدّ 

 ،المطموبة لموضوعات التدريس
 وجمعابتكار التجارب  ويمكنو

اختيار األجزاء المناسبة من يمكنو 
يا واستخدامة ات المعياريّ المعدّ 

المطموبة  لموضوعات التدريس
ذلك كّمو عمى نحو  ووصف 



 

عمى مالحظة االختالفات أو 
عمى العمل  ويمكنو ،االتجاىات

ويدرك  ،آمن في المختبر نحو  
ويعرف  ،ضرورة تقييم المخاطر

مصادر الحصول عمى معمومات 
 مواد  البيا التي تسبّ حول المخاطر 

نة، معيّ  ة أو إجراءات  كيميائيّ ال
 إذا وقع االستجابة ُسُبلويعرف

 حادث.
 

رات التي وتحديد المتغيّ  البيانات
رات ثابتة والمتغيّ  يجب أن تظلّ 

الحاجة  ويدرك ،التي يجب تغييرىا
 ،إلى تكرار جمع البيانات

 ل إلى استنتاجاتالتوّص ويمكني
خالل تحديد األنماط في  من

بما في ذلك االختالفات  ،البيانات
تقييم الإجراء  ويمكنو ،واالتجاىات

ن يتضمّ  الذؼ، لممخاطر المناسب
 المخاطر وتحديد الضررتحديد 

يدرك و  ،بناء  عمى النتائج
 موادّ البالمخاطر المرتبطة 

، نةإجراءات معيّ بكيميائية أو ال
 إذا وقعاالستجابة  ُسُبلويعرف

 حادث.

 راتالبيانات وتحديد المتغيّ 
والنطاق  ةوغير المستقمّ ة المستقمّ 

 يجمعيا،المناسب لمبيانات التي 
ويدرك الحاجة إلى تفسير أفكار 

 بط والدقةة والّض الصالحيّ 
اإلحصاء  ويستخدم ،والتكرار
لتحديد األنماط في  الوصفيَّ 

البيانات، بما في ذلك االختالفات 
إجراء التقييم  ويمكنو ،واالتجاىات

ن يتضمّ  الذؼالمناسب لممخاطر، 
رر تحديد المخاطر وتحديد الّض 

ويدرك  ،بناء  عمى النتائج
 موادّ الالمرتبطة ب المخاطرَ 

نة، إجراءات معيّ بكيميائية أو ال
 إذا وقعاالستجابة  ُسُبلويعرف 
 حادث.

ابتكار التجارب  ويمكنو تفصيمّي،
رات البيانات وتحديد المتغيّ  وجمع
ة في وغير المستقمّ ة المستقمّ 

النطاق قدة واستخدام األنظمة المع
 يجمعياالمناسب لمبيانات التي 

دام التصميم التجريبي واستخ
ة لتطبيق والمنيجيات اإلحصائيّ 

  ،ةفّعالضوابط الال
ة الصالحيّ أفكار ة ويدرك أىميّ 

وتقييم  والضبط والدقة والتكرار
عمى ىذا بناء  اإلجراءات التجريبية 

 اإلحصاءَ  ويستخدم ،األساس
 الليَّ االستداإلحصاَء و  الوصفيَّ 

، بما في لتحديد أنماط البيانات
 ،ذلك االختالفات واالتجاىات

 لممخاطر إجراء تقييم   ويمكنو
رر ة الّض وتحديد شدّ  ىاوتحديد
مكانيّ  ة منيجيّ ووضع  ة حدوثياوا 
ة تفصيميّ  ويمتمك معرفة   لتقميميا،



 

 بالمخاطر المرتبطة بالموادّ 
ة المطموب وباإلجراءاتة الكيميائيّ 
 ويعرف ،المرحمة/ المبحث لتدريس

التدابير التي يجب استخداميا 
إذا وقع رر من الّض  لمتقميل
 .حادث

تدريس جميع جوانب جمع      راتالمؤشّ 
البيانات وتحميميا وعرضيا 
 .واالىتمام بجميع تفاصيميا

  قواعد السالمة والسموك تطبيق
عمى نحو   الصفّيةفي الغرفة 

 .في حصص العموممستمّر 
   ا  آمن ا  مكان الصفّيةالغرفة  َعد 

 .عّمموالم ةبلمطم

 

ح نصوص األنشطة توّض      ةاألدلّ 
المقدار التي يكتبيا الطمبة 

الصحيح من البيانات 
 .عمى نحو  صحيح وتعرضيا

  طة الدرس مالحظات خُ تشمل

 



 

، السالمة لجميع األنشطة
 وجمسات

  ّذىا زميل  المالحظة التي ينف
 أو مشرف، وقواعد

  ستخدمة المُ  وشروطياالسالمة
 ، وعدمةبالطم معَ 

 د إصابات أو حوادث في و وج
 .ة العمومحّص 

 



 

 .المرتبطة بالعموم عّمممعرفة نظريات الت :6المجال الفرعي 
  فّعالال عّممالوصف: الم

  كان أم جماعيّ  فردؼّ  نحو  سواء أعمى ، فّعال عمى نحو  العموم  عّممز تيعزّ محتوػ ويفّكر في تقديم  ،األسبابضرورة فيم يدرك. 
   تصميم تسمسالت من خالل  ،فيجوتسكي وبرونر َعَمَميبة عمى ، بما في ذلك اآلثار المترتّ ةة االجتماعيّ بالنظريات البنائيّ  يمتمك معرفة

 .الطمبة يمتميكاالذؼ  ةسبقالمُ  المفاىيملتطوير  عّممالت عممّية
 ة والتحقق والتجربة وتطوير النظريات البنائيّ ، بما في ذلك العموم عّممالمتعمقة بتالممارسات عة من النظريات و مجموعة متنوّ  يعرف

 .النماذج
  و الطالب يعتمد عمى ما يفيمو بالفعل.عّممما سيت أنّ يدرك 
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المعايير 
 ةالتفصيميّ 

الطمبة بحاجة إلى  يدرك أنّ 
 ويدرك بفعالّية،وا عّممالتفكير كي يت

والمناقشة يمكن  العمل التعاونيّ  أنّ 
 ،الطمبة عّممت عممّيةأن يدعما 

ويمكنو وصف بعض أعمال 
توضيح  ، معَ فيجوتسكي وبرونر

 اآلخرين. ة العمل معَ أىميّ 

بحاجة إلى  ةبالطم أنّ يدرك 
 ،التفكير حتى يطّوروا ما فيموه

بعض فوائد العمل  ذكر ويمكنو
 ويمكنو تبرير ،التعاونيّ  الجماعيّ 

من الطمبة دور التحقيق في تمكين 
جوانب و وصف يمكنو  ،عّممالت

ة التي تعتمد عمى الممارسة الصفيّ 
 ويمكنو ،فيجوتسكي وبرونرمبادغ 

الطمبة بحاجة إلى  يدرك أنّ 
حتى  في قضايا معّينةالتفكير 

 ويدرك عناصرَ  ،يطّوروا ما فيموه
ويمكنو  ،الصفّيةالتحقق في الغرفة 

ر كيف يمكنيا أن تساعد أن يبرّ 
استخدام يمكنو و ،الطمبة عمى الفيم

لشرح  فيجوتسكي وبرونرعمل 
 عّممضرورة إضافة المناقشات والت

الطمبة بحاجة إلى  يدرك أنّ 
حتى معّينة  في قضاياالتفكير 

، باستخدام أفكار يطّوروا ما فيموه
 ،دةمفاىيميم المؤكّ  تبّررة بنائيّ 

التحقق في الغرفة  عناصرَ  ويدرك
ر كيف ، ويمكنو أن يبرّ الصفّية

يمكنيا، إضافة إلى مستويات 
مختمفة من إجراءات التيسير التي 



 

 ةسبقالمُ  مفاىيم الطالب أنّ  توضيح
 استيعابيم أمورا  في  تؤّثريمكن أن 

 جديدة.
  

ة أىميّ يدرك و ،ةة الدراسيّ في الحّص 
لمحتوػ سبقة المُ  مفاىيم الطمبة

 .المنياج الدراسيّ 

ون، أن تساعد عّممقيا الميطبّ 
، ويمكنو الطمبة عمى الفيم

ة األفكار البنائيّ  باستخدام
( فيجوتسكي وبرونرة )االجتماعيّ 
تحفيز الطمبة عمى ة شرح أىميّ 

العمل و ، ا  التفكير، والتفكير مع
مستوػ  لتطويرالتعاوني  الجماعيّ 

 عّمم، وشرح دور المالفيم بنجاح
 عّممتتعزيز مستوػ في والزمالء 
 ُسُبليعرف و  ،اآلخرينالطمبة 

 المفاىيمالطمبة حول تعزيز وعي 
 .عمى تطويرهلمساعدتيم  ةسبقالمُ 

 فيم الطمبةيعرف مستوػ      راتالمؤشّ 
المبدئي لمموضوعات 

 .المطروحة

 

 .عّممالت عممّيةتقييم الطمبة قبل      ةاألدلّ 
  ّتقييم الطمبة عمى نحو  ختامي. 
  الفرصة خطة الدرس إتاحة

حول الموضوع لمتعاون 

 



 

 .وتطّوره معرفّيا  
 



 

 العموم. عّممت بعممّيةمعرفة نظريات التحفيز والمشاركة المرتبطة  :7المجال الفرعي 

  فّعالال عّممالوصف: الم
  ّعّممتي كيفإلى  ، إضافة  الطالب عّممة التركيز عمى سبب تيدرك أىمي. 
  ُة.ة الكفاءة الذاتيّ ة تقرير المصير ونظريّ ونظريّ  ة اليدفالتحفيز ذات العالقة، بما في ذلك نظريّ  نظرياتِ  َيِصف 
 العموم. عمى تعّممالدراسي التحفيز  في الصفّيةالغرفة في  عّممالتدريس والت أثر يفّسر 
  ُووضعو  عّمملتعمى ا ة إضفاء طابع شخصيّ أىميّ  وبيان، في العموم ةبمشاركة الطم ويشرحيا بيدف تعزيزالعالقة  ذواتالمناىج  َيِصف

والمناىج  العممّية بالموضوعاتالعموم  عّمموربط تة زيادة مستوػ الفيم وتقييم المعرفة السابقة أىميّ  ويوّضحة، في السياقات المحميّ 
 .ة األخرػ الدراسيّ 

  ُويشرحيابين الجنسينفي العموم االختالفات في المشاركة  َيِصف ،. 
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المعايير 
 ةالتفصيميّ 

الطمبة المختمفين لدػ  يدرك أنّ 
 وأنّ  ،العموم عّممدوافع مختمفة لت

المختمفة  عّممتوالالتدريس أنشطة 
 عّممفي ت ةبيمكن أن تشرك الطم

 أنّ  ويدرك ،مختمفة بطرائقَ العموم 
األوالد والبنات قد يكون لدييم 

لمنيجيات يدرك كيف يمكن 
المختمفة أن  الدروس وأنشطتيا
العموم  عّممُتشرك الطمبة في ت

 ويمكنو لذلك،دوافعيم  موتدع
يمكن  دة  محدّ  أساليبَ  اقتراح

دروس  لدعم التطبيقيا في أنشطة 

األفكار الرجوع إلى يستطيع 
لشرح صة بالتحفيز الخاّ ة النظريّ 

 ةببعض الطم يحّفزالذؼ سبب ال
سباب األشرح العموم و  عمى تعّمم

بعض األنشطة التي تجعل 
أدوات دعم لتحفيز ة التعميميّ 

ة تقرير ونظريّ ة اليدف نظريّ  يعرف
، ةالكفاءة الذاتيّ ة المصير ونظريّ 

حول دور  اقتراحات   ويقّدم
ة خاّص دة محدّ منيجيات تدريس 

في ة باستخدام األفكار النظريّ 
دعم  ُسُبلأحكام حول  إصدار



 

قد  التي، العموم عّمملت ةمختمف دوافع
 عّمموالتبمنيجيات التدريس تتأثر 

 المختمفة.

في العموم األوالد والبنات مشاركة 
  .وتحفيزىم عمى تعّمميا

استخدام األفكار  ويمكنو  ،ةبالطم
التفاعل لشرح المرتبطة بة النظريّ 
في الطمبة بعض مشاركة سبب 

وصف  ويستطيع ،العموم عّممت
عمى التحفيز األسباب التي تجعل 

األوالد بين  مختمفا  العموم  تعّمم
 والبنات.

 منيجيات   ويبّرر ،ةبتحفيز الطم
 ُسُبلب مرتبطة  س و لمدر  نة  معيّ 

من خالل  العممّيةلمشاركة تعزيز ا
السابقة  معرفة الطمبة تعزيز

 عممّيةتبسيط فضال  عن ، وتقييميا
ضفاء الطابع  ةبالطم عّممت وا 

لسياقيم  ا  فقوَ  اعميي الشخصيّ 
أثر منيجيات  ويفّسر ،المحميّ 

األوالد  عّممت فينة لمدرس معيّ 
ة األفكار النظريّ والبنات بناء  عمى 

 عّممت طرائق باختالفة الخاّص 
 األوالد والبنات.

يستخدم أفضل ميارات      راتالمؤشّ 
 التي تتطابق معَ  التحفيز
 الطمبة

 الذكور  ؛مشاركة الطمبة
 العموم.  عّممواإلناث، في ت

 

طط الدرس خُ تشمل      ةاألدلّ 
 .استراتيجيات التحفيز

 



 

 الذكور  ؛يطرح الطمبة
 .واإلناث، أسئمة خالل الدرس

 الذكور  ؛الطمبة يشارك
 عمى نحو  إضافيّ واإلناث، 

الغرفة خارج في دروس العموم 
 .الصفّية

  ُّيظير ديكور الفصل الدراسي 
 .ومالعمفي كال الجنسين دور 

  ّذىا جمسات المالحظة التي ينف
 .أو مشرفزميل  

 عّممالتدريس والت :2المجال  

 التخطيط: 1المجال الفرعي 

 فّعالال عّممالوصف: الم
  ّفي إطار وتقّدميا  العممّيةاألفكار  استمرارح توّض التي الواضحة  عّممالت، من خالل تحديد نتائج ةفّعالال عّممالت عممّيةلجمسات ط يخط

 الدرس وعبر سمسمة من الدروس.
 وعمقيا عّممالت عممّيةالنتائج واألنشطة والتقييمات في محتوػ بين  يوائم. 
  ُّتَغّطييا الماّدة الدراسّيةدة التي المحدّ  العممّية تعّمم لألفكارة م الدروس بأفضل استراتيجيّ يصم. 



 

 جراءات السالمةو  ،الصفّيةالغرفة إدارة دراسة عمى ططو خُ  تشتمل  عممّيةوتقييم  ،عّمملتا عممّية وتقييم تخطيط ،بين الطمبةز يّ والتم ،ا 
 والمشاركة.وأساليب التحفيز  ،ستخدمةالمُ والمغة  ،ذاتيا في َحدّ  عّممالت

 مستوػ إلى عمى نحو  بسيط  العممّية قبول األفكارمن بدءا   مستويات الطمب تبعا  لزيادة ،عمميّ ػ الالمحتو  من التفاعل معَ  ةبالطم ُيَمّكن
 .وتحميميا نقدّيا  ودمجيا تطبيق األفكار

   أفكار في ، والسماح ليم بالتفكير من نقاط انطالقيم ا  ، بدءالسابقة  معرفة الطمبةتعتمد عمى  األنشطة التي إلى استخدام يسعى جاىدا
 .إلى حقيقةيمكن تحويميا 
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المعايير 
 التفصيمية

ن لدرس يمكّ  التخطيطيمكنو 
ة مواجية أىداف تعميميّ الطمبة من 

عمى تو وتشتمل خطّ نة. معيّ 
 الصفّيةالغرفة دارة إل مراجعَ 
الطمبة والتقييم لتخطيط  وتمّيز
تطبيق التقييم و  عّممالت عممّية

ذاتيا  في َحدّ  عّممالت عممّيةلتوجيو 
 ،وأساليب التحفيز والمشاركة

ة من التفكير بتمكين الطميحاول و 
، ومساعدتيم قضايا معّينةفي 

أىداف  التخطيط لمدرس معَ  يمكنو
من  ولسمسمةدة، محدّ  عّممت

تبرز  عّممأىداف ت الدروس معَ 
. وتتضمن عّممالت عممّيةم مدػ تقدّ 

ة الدرس االستراتيجيات التي خطّ 
 الصفّيةاىا إلدارة الغرفة يتبنّ 

تطبيق التقييم و الطمبة  وتمّيز
وأساليب  عّممالت عممّيةلتوجيو 

ط يخطّ و  ،التحفيز والمشاركة
 ةبالدرس بأسموب يجعل الطم

بناء   يستطيع أن يخطط دروسو
دة )ما محدّ  عّممخرجات تعمى مُ 

عمى  ا  لب قادر يمكن أن يكون الطا
ومعايير  التعّممو( أو أىداف عّممت

 عّممنتائج الت ويحّدد ،النجاح
المختمفين في  ةبالمختمفة لمطم

عبر ستبّين التي  ،الصفّيةغرفيم 
 ؛المفاىيم تقّدمسمسمة من الدروس 

ما عمى بناء  درس  كل   ُيبنىحيث 
ة الدروس خطّ ر ستوفّ كما  ،سبقو

الخبير التخطيط  عّمميستطيعالم
دة خرجات محدّ لمدرس بناء  عمى مُ 

تختمف باختالف  عّممالت عممّيةمن 
 ،في صفوفيم الطمبة مجموعات
تعتمد سمسمة من الدروس  ويخّطط

 معَ  ،عمى موضوع مفاىيميّ 
درس  لكلّ  عّممخرجات التتحديد مُ 

 ،ةعمى الدروس السابقبناء  
 ططو معَ خُ في  روابطَ  ويطّور

 عّممت عممّيةجوانب أخرػ من 



 

ما يعرفونو العالقة بين عمى رؤية 
 ويفيمونو بالفعل.

، عّممالت عممّيةيفكرون في أىداف 
تدريس ىذه د بدال  من مجرّ 

 األىداف.

 المنطقيَّ  ميا األساَس التي يقدّ 
ناىا بّ سيتلالستراتيجيات التي 

وتوّضح  الصفّيةالغرفة إلدارة 
 وتمّكن من تطبيقالطمبة  تمّيز

 عّممالت عممّيةالتقييم لتوجيو 
 ،وأساليب التحفيز والمشاركة

 عّممالت عممّيةخرجات مُ  ويستخدم
ن تمكّ سنشطة التي األلتحديد 

 أشياءَ ة من التفكير في بالطم
 .يمكن تحويميا إلى حقيقة

 مو العممبحث داخل  سواء، الطمبة
نتائج التحديد  ويمكنو  و،أو خارج
التي يمكنو  عّممالت لعممّيةالمناسبة 

ة من خالليا بناء أنشطة تعميميّ 
من التفكير في  ةبن الطمتمكّ 

واحد من  كلّ ر في يفكّ و  األشياءن
عند التخطيط إلدارة الطمبة 
ولتمّيزىم، ، الصفّيةالغرف 
 عممّية في توجيوالتقييم  ولتطبيق

وأساليب التحفيز  عّممالت
أساليب تقييم  ويمكنو  ،والمشاركة

طط في تنفيذ خُ ن اآلخرين ميعمّ الم
 وفي مساعدتيم عمى يمدروس

ة إليجابيّ تشخيص النتائج ا
 .يالتحسينة وتقديم الدعم والسمبيّ 

 النتائجَ  طُ طَ ن الخُ تتضمّ    راتالمؤشّ 
 .واألنشطة

  ُطط إلى التقييم قد تفتقر الخ
 .أو المواءمة

  ّالنتائجَ  طُ طَ ن الخُ تتضم 
 بإجراءات   وتقييمات   واألنشطةَ 
 .ةقويّ و مواءمة 

  ُسبقة قبل تقييم المعرفة الم

  ُالنتائجَ  طُ طَ تشمل الخ 
 والتقييماتِ  واألنشطةَ 

 عّممبالت صةِ الخاّ  والمالحظاتِ 
 شخصيّ  عمى نحو   دِّ عَ المُ 

  ُالنتائجَ  طُ طَ تشمل الخ 
 والتقييماتِ  واألنشطةَ 

 عّممبالت ةِ الخاّص  والمالحظاتِ 
 شخصيّ  عمى نحو   دِّ عَ المُ 



 

  ّعمى نحو  ف الطمبة يتصر 
وىناك نظام في الغرفة  ،دجيّ 

 .الصفّية

 .تقديم الدرس
 

جراءاتِ    .السالمة والتحفيز وا 
  ة طّ أجزاء خُ مواءمة جميع

 .الدرس بوضوح
 التفكير عمى  طمبةال عّمميت

 .مستويات أعمى
  ّة جزء من الدروس الفردي

لممبحث  ُطّورخطط أكبر مُ 
 .ككلّ 

  ُسبقة قبل تقييم المعرفة الم
ما يوّجو  وىو ،تقديم الدرس

 .تصميمو عممّية
  الدرس بسالسةسير. 
 ا  ا قويّ عّممة تبالطم إظيار 

 ممحتوػ.ل

جراءاتِ   .السالمة والتحفيز وا 
  ُة طّ مواءمة جميع أجزاء خ

 .الدرس بوضوح
 التفكير عمى  طمبةال عّمميت

 .مستويات أعمى
  ّة جزء من الدروس الفردي

لممبحث  ُطّورخطط أكبر مُ 
 .ككلّ 

  المعرفة المسبقة قبل تقييم
وىو ما يوّجو  ،تقديم الدرس

 .تصميمو عممّية
 الدرس بسالسة سير. 
 ا  ا قويّ عّممالطمبة ت إظيار 

 لممحتوػ.
 .طط الدروسخُ    ةاألدلّ 

  جمسات المالحظة التي
 .أو مشرفذىا زميل  ينفّ 

  تقييم الطالب عمى درجات
 .نحو  ِختاميّ 

  ُطط الدروسخ. 
  جمسات المالحظة التي

 .أو مشرفذىا زميل  ينفّ 
  تقييم الطالب عمى درجات

 .نحو  ِختاميّ 

  ُطط الدروس بدقةكتابة خ. 
  ُوسرعة المبحث طط خ

 .لمعام بأكممو تسمسمو محّددة
  جمسات المالحظة التي

  .أو مشرفذىا زميل  ينفّ 

  ُطط الدروس بدقة كتابة خ
 عمى نحو  طالب  ولكلّ 

 .شخصيّ 
  ُطط الدروس أنشطة تشمل خ

 .أعمىمستوػ عمى لمتفكير 



 

    تقييم الطالب عمى درجات
 .نحو  ِختاميّ 

 

  ُوسرعة المبحث طط خ
 ،لمعام بأكممو تسمسمو محّددة
المباحث  معَ  وتشمل الروابطَ 

 .األخرػ 
  جمسات المالحظة التي

  .أو مشرفينفذىا زميل  
  تقييم الطالب عمى درجات

 .نحو  ِختاميّ 
 

  



 

 المشاركة والتحفيز :2المجال الفرعي 

 فّعالال عّممالم الوصف:
 اختيار  ، ويشمل ىذاعّممافع لمتو لدمشاركتيم  تيدف إلى تعزيزدام استراتيجيات مناسبة العموم باستخ عّممفي تة لممشاركة بيدعم الطم

حساسيم ة بالكفاءة واالستقالليّ الطمبة شعور لتطوير  ىاوتنفيذاالستراتيجيات المناسبة   ُبغيَة اإلسياماألىداف د أنو يحدّ كما  ،بالدعموا 
 .ياتيم عمى تحقيقاثقة في قدر  إذا لم يكن لدييم أؼ   يابونسيتجنّ  بعضيمأن ألنو يدرك  ؛ةبفي تركيز الطم

  تحقيق ذلك وتمكينيم من  ،مناسب ُتعرض عمى نحو   عّممتتصميم أنشطة ة في مجال العموم من خالل الذاتيّ  كفاءة الطمبةيطّور
 .المناسبةالثناء أساليب التعزيز و باستخدام 

   عّممالت ضمن ىيكلوتقييم معارفيم السابقة  فيميمتعزيز مستوػ ، بما في ذلك في العمومالطمبة لتعزيز مشاركة  يعتمد استراتيجيات ،
ضفاء طابع شخصي عمى  ة،بالسياقات المحميّ العموم وربط   .عّممالت عممّيةوا 

 يا قابمة ة ليست ثابتة ولكنّ القدرة األكاديميّ  أنّ الطمبة ، بما في ذلك تعميم واألوالدتشمل الفتيات  عّممتتدريس و عتمد استراتيجيات ي
صفّية بيئة وتطوير ، ة في مجال العمومفّعالة وار نسائيّ دأل نماذجَ الفتيات )واألوالد( وتقديم  العميقة لمتحّسن، وتقديم التغذية الراجعة

 الطويل.ز الفائدة عمى المدػ عزّ وتالفضول مميئة ب
 

  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 
المعايير 
 ةالتفصيميّ 

 عّمميحاول إشراك الطمبة في ت
بحياتيم،  ربطياالعموم من خالل 

ضمن  تعّمميا عممّيةووضع 

 عّمميحاول إشراك الطمبة في ت
العموم من خالل تعزيز مستوػ 

وتقييم معارفيم السابقة،  فيميم

 عّممإشراك الطمبة في ت إلىيسعى 
العموم من خالل تعزيز مستوػ 

وتطوير معارفيم السابقة  فيميم

في تعّمم يسعى إلى إشراك الطمبة 
 تعزيز مشاركتيممن خالل العموم 

، وتطوير مستوػ معارفيم فييا



 

، المناسبة العممّيةالسياقات 
 معَ  ربط تمك العممّيةومحاولة 
ة إلظيار الشخصيّ  اىتماماتيم
إلى  وينظر ،العموم عالقتيا معَ 

 بالَقْدِر نفِسووالفتيات األوالد تعميم 
 نماذجَ ليم  ويقّدم ،ةمن األىميّ 

 ويستخدم ،ة في العمومفّعالدوار أل
إلى افع الطالب و لتطوير دالثناء 
 العموم. تعّمم

 ،ةوربط العموم بالسياقات المحميّ 
تشمل  عّممأنشطة تدريس وت ويتبّنى

طّور بيئة صفّية األوالد والفتيات وت
ز الفائدة عمى مميئة بالفضول وتعزّ 

 ،المدػ الطويل لكال الجنسين
اىتمامات الطمبة  العموم معَ  ويربط

 َمَعيا، عالقتيمة إلظيار الشخصيّ 
لمساعدة الطمبة الثناء ويستخدم 

ة في عمى تطوير كفاءتيم الذاتيّ 
يمكن  عّممالعموم وتطوير ىياكل ت

 تحقيق أىدافيا. 

 عّممالت عممّيةتطوير فييا، ويمكنو 
ة من خالل ربط لتصبح شخصيّ 

ة ومساعدة العموم بالسياقات المحميّ 
ِبَوصفيا  إليياالطمبة عمى النظر 

 ويسيم ،ةمن حياتيم اليوميّ  جزءا  
تطوير بيئة صفّية مميئة في 

بالفضول وتعزيز الفائدة عمى 
، المدػ الطويل لكال الجنسين

 عمى رؤية أنّ  ويساعد الطمبة
 ة ليست ثابتة لمحدّ القدرة األكاديميّ 

تجّنب تحقيق  سموكاتمن 
بيئة دعم لتعزيز ر ويطوّ  ،األىداف

 عّممإحساس الطمبة بالكفاءة في ت
 العموم، وتوفير فرص لمعمل معَ 

 ة في الميامّ اآلخرين، خاّص 
شعور بالدعم  ُبغيَة توفير العممّية؛

  ة.وبناء االستقالليّ 

ضفاء طابع شخصيّ   السابقة وا 
مشاركة  ويدعم ،عّممالت عممّيةعمى 
باستخدام وسائل ويطّورىا  الطمبة
حول وتشجيع المناقشات  اإلعالم

نماذج واستخدام  العموم في المنزل
العموم  عّممربط تلمذكور واإلناث و 
 ،العالقة ذواتة بالسياقات المحميّ 

االختالفات التحقق و يستخدم و 
من  ةبفضول الطم لتعزيزة المعرفيّ 

ة طويم اتيماىتمامكال الجنسين و 
 ةبشعور الطم ويدرك ،األمد

ويعمل عمى  عّممبالكفاءة في الت
 ذواتأنشطة تعزيزه باستخدام 
أو بعيدة المدػ أىداف قصيرة 
أماميم ر الفرص المدػ، ويوفّ 

 ،باستقالليةوالعمل  زمالئيملدعم 
الطمب في نشاط يعرف مستوػ و 
ل من اإلنجاز ا يجع، ممّ عّممالت
 ةبب الطمجنّ وي ،لمتحقق قابال   ا  ىدف



 

عمى أنو نشاط  النظر إلى أؼّ 
 سموكات أؼّ ي "مستحيل" وتبنّ 

 .بولتجنّ 
 .عّممالت بعممّيةالطمبة  ييتمّ    راتالمؤشّ 

 والفتيات في شارك األوالد ي
 .الدرس عمى نحو  متساو  

  ّة ل الطمبة مسؤوليّ يتحم
 .يمعّممة عن تشخصيّ 

 أسئمة ويتابعون  طمبةيطرح ال
ة إضافيّ  وأنشطة   موضوعات  

الغرفة في مجال العموم داخل 
 .ياوخارج الصفّية

  ّلالختيار م الدروس فرصا  تقد. 
  ّة ل الطمبة مسؤوليّ يتحم

  .يمعّممة عن تشخصيّ 
 مون يتحمّ و  ،لمطمبة أىداف

 عممّيةة عن بعض المسؤوليّ 
 .عّممالت

  عالم  معَ  روابطَ  تشمل الدروُس
 .الطمبة

  تطوير الدروس لتناسب
 / الجوانبَ االختالفاتِ 
طالب  كلّ  لحاجات ةَ الشخصيّ 
 دة.عمى حِ 

  ّة ل الطمبة مسؤوليّ يتحم
 .يمعّممة عن تشخصيّ 

 ويتابعون  ،يطرح الطمبة أسئمة
 العممّيةَ  واألنشطةَ  الموضوعاتِ 

 الصفّيةة داخل الغرفة اإلضافيّ 
  .ياوخارج

  عالم  معَ  روابطَ  تشمل الدروُس
 .الطمبة والظروف الراىنة

 تطوير الدروس لتناسب 
  ِالجوانبَ االختالفات / 

طالب  كلّ  لحاجات ةَ الشخصيّ 
عمى  وواىتمامات ووتفضيالت

 .دةحِ 
  ّة ل الطمبة مسؤوليّ يتحم

ولدييم  ،يمعّممة عن تشخصيّ 
 .ة في ذلكاستقالليّ 

 ويتابعون  ،يطرح الطمبة أسئمة
 العممّيةَ  واألنشطةَ  الموضوعاتِ 

 الصفّيةاإلضافية داخل الغرفة 
 .ياوخارج

الطمبة  لتعّممر أدوات توفّ    ةاألدلّ 
 .أكثر(مصدر أو )

  ّالطمبة  لتعّممر أدوات توف (
من  وأخرػ من المدرسة واحدة 

  ّلتعّمم ر األدوات والنتائج توف
 ِبَوصفيم أفرادا  الطمبة 

  ّلتعّمم ر األدوات والنتائج توف
 ِبَوصفيم أفرادا  الطمبة 



 

  طط الدروس خُ تشمل
حول اىتمامات  مالحظات  

 .الطمبة
  ّذىا جمسات المالحظة التي ينف

 .أو مشرفزميل  
  ّإشارات التعزيز اإليجابي 

التعميقات والمالحظات )
 اإللكترونيّ ورسائل البريد 
 .(والتغذية الراجعة

 فاتيمالطمبة وتصرّ  سموكات. 

 .، أو أكثر من ذلك(المنزل
  ُمالحظات  معَ  ،طط الدروسخ

 .تشمل خيارات الطمبة
  نشاط تحديد األىداف

 .خرجاتوالمُ 
 التعزيز اإليجابيّ  إشارات 

تعميقات والمالحظات ال)
ورسائل البريد اإللكتروني 

 .التغذية الراجعةو 
 جمسات المالحظة 

ذىا زميل  التي ينفّ  صةالمتخّص 
 .أو مشرف

 فاتيمالطمبة وتصرّ  سموكات. 
 

الحصول عمى العديد من )
المدرسة األدوات والبيانات من 

  .(المنزلومن 
  ُطط الدروسخ. 
  نشاط تحديد األىداف

 .والمخرجات
  جمسات المالحظة

التي ينفذىا زميل  صة المتخّص 
  .أو مشرف

 فاتيمالطمبة وتصرّ  سموكات. 
  زيادة المشاركة في أنشطة

 .العموم خارج وقت الدرس
  ّمناسب   التصميم الداخمي

واألجواء  ،الصفّيةلمغرفة 
ة شخصية ومناسبة العامّ 

 .ولجميع الطمبة لممبحث

الحصول عمى العديد من )
المدرسة األدوات والبيانات من 

 أدوات  ر توفّ .(المنزلومن 
آرائيم  بيدف تقديملمطمبة 

وأفكارىم حول تركيز الغرفة 
 .ومنيجيات الدرس الصفّية

  طة الدرس الفرصة خُ تتيح
 .لممرونة

  نشاط تحديد األىداف
 .والمخرجات

 جمسات المالحظة 
ذىا زميل  التي ينفّ  صةالمتخّص 

 .أو مشرف
 فاتيمالطمبة وتصرّ  سموكات. 
  زيادة المشاركة في أنشطة

 .العموم خارج وقت الدرس
  ّمناسب   التصميم الداخمي

واألجواء  ،الصفّيةلمغرفة 
ة شخصية ومناسبة العامّ 



 

 .لممبحث ولجميع الطمبة
 دور المغة: 3المجال الفرعي 

  فّعالال عّممالم
 يا تسمسمتوضيح ، و المعقدة العممّيةمل عمى تبسيط األفكار تيش، فّعالالكشف عن األفكار بأسموب  العموم من خالل  عّمملت ةبيدعم الطم

 مراعاة نقاط القوة والقيود. معَ  ،معقدة ةعمميّ ظاىرة ، واستخدام القياس واالستعارة والنماذج لتوضيح األصغرخطوات الإلى وصوال  
 عّممتلتطوير ة حواريّ أساليب تدريس  ويستخدمث والقراءة والكتابة، تشمل التحدّ أنشطة من خالل استخدام  العمومَ الطمبة  عّممت يدعم 

 الخاطئة. إلى المفاىيموخصوصا  لالستجابة ، ةبالطم
  بفعالّية عّممعمى بناء المعرفة والت ةبوأنو من الضرورؼ مساعدة الطم ،ومالعم لغةُ  المفرداتِ  أنّ يدرك. 
   ةوالفنيّ المفردات الدقيقة  عّمممن ت ةبة لتمكين الطمفّعال يستخدم استراتيجيات. 
 ةبمفاىيم الخاطئة الشائعة لدػ الطمب تعزيز التجنّ ي، و يستخدم المغة بدقة. 
  من ة فاعميّ  أكثرَ  عمى نحو  يمكن توضيحيا  العممّيةظواىر ، وأن الجوانب المختمفة لمالعمومة ضرورية لتدريس ذج الماديّ النما أنّ يدرك

 أنواع مختمفة من النماذج.خالل 
 التي تيدف  العممّيةلتمثيل والفكرة ابين الطمبة خمط من عدم  إلى التأّكديسعى و ، التي يستخدميا والمقارناتفي نقاط القوة والقيود  يفّكر

 إلى تمثيميا.
  لمفردات التي يحتاج وا، الطمبة إلى فيميا التي يحتاج تدريس المفرداتأساليب  نفِسو، وأنّ  القدربة جميع المفردات ليست ميمّ  أنّ يدرك

 .، تختمف عن بعضيا بعضا  شامل عمى نحو  يا إلى فيم طمبةلمفردات التي يحتاج الوا ،عام إلى استخداميا عمى نحو  الطمبة 



 

 
  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم المبتدئ/ المرّخص عّممالم 

المعايير 
 التفصيمية

بسيطة باستخدام شرح أفكار  يمكنو
 ،المقارنات والنماذج والعروض

دقيق،  عمى نحو  ويستخدم المغة 
ويدرك الحاجة إلى مساعدة الطمبة 

 ،العممّيةالمفردات  عّممعمى ت
تشمل  عّممأنشطة ت ويستخدم

 ث والقراءة والكتابة.التحدّ 

األفكار من خالل  شرح يمكنو
تقسيميا إلى خطوات أبسط 

 عمى نحو  تطوير تسمسميا و 
باستخدام ويمكنو  ،مناسب

 المقارنات والنماذج والعروض
فيم ظاىرة  الطمبة عمى مساعدة

عمى ويستخدم المغة  ،محددة ةعمميّ 
لمساعدة الطمبة عمى  دقيق نحو  

 ،العممّيةفيم معنى المفردات 
تشمل  عّممأنشطة ت ويستخدم

ُبغيَة  ث والقراءة والكتابةالتحدّ 
باستخدام  محاكاة أفكار الطمبة

معقدة تساعدىم عمى  ة  لغويّ  ىياكلَ 
 .ةعمميّ المشاركة وتقديم أفكار 

األفكار المعقدة من  شرح يمكنو
خالل تقسيميا إلى خطوات أبسط 

 عمى نحو  وتطوير تسمسميا 
ويمكنو التفّكر باستخدام  ،مناسب

المقارنات والنماذج لمساعدة 
 ةعمميّ الطمبة عمى فيم ظاىرة 

 عمى نحو  ويستخدم المغة  ،معقدة
لتطبيق مجموعة  ويخّطط ،دقيق

من األنشطة التي تساعد الطمبة 
 ،العممّيةمفردات الاكتساب عمى 

 ة  حواريّ  تدريس   منيجياتِ  ويستخدم
والقراءة ث تشمل التحدّ  وأنشطة  
الطمبة عمى  ؛ ُبغيَة مساعدةوالكتابة

إدراك المفاىيم الخاطئة وتطوير 
 .العممّيةالروابط بين األفكار 

 وصياغة مفاىيم جديدة. 

في تفسيراتو لفيم  التفكير يمكنو
 عمى نحو  تقسيم األفكار مدػ 

مناسب إلى خطوات صغيرة 
 ويمكنو ،مناسبالتسمسميا تطوير و 

ة، يس حواريّ استخدام منيجيات تدر 
المقارنات  أنّ  ةبوتدريس الطم
ستخدم لشرح الظواىر والنماذج تُ 

في  ظواىرَ ، ولكنيا ليست المعقدة
قد تبدو بعض  َوِمْن َثمَّ ذاتيا،  َحدّ 

 ،والنماذج متعارضةالمقارنات 
 تدريساستخدام أساليب  ويمكنو

الطمبة لتشخيص سوء فيم  عّممتو 
 ،وتصحيحيا العممّيةلممفردات 

عة من تقييم مجموعة متنوّ  ويمكنو 
تراتيجيات لتعزيز الحوار االس

مل أنشطة تشوالخروج ب الجماعيّ 
في ر لضمان التغيّ  ؛القراءة والكتابة



 

 .المفاىيم
ة المفاىيم والمقارنات منيجيّ      راتالمؤشّ 

ستخدمة تزيد من والنماذج المُ 
 .الطمبة عّمممستوػ ت

  ضمن  المفرداتُ  ُتَدرَُّس
قائمة من خالل وليس  يا،سياق

 .التعّمممصطمحات 
   ة في لغة العموم أولويّ  ُتَعد

 .الصفّيةالغرفة 
 ات المغة استخدام استراتيجي

 عمى نحو  ة ة والكتابيّ المفظيّ 
 .م في الدروسنتظَ مُ 

 

تقييم الطالب عمى  درجات     ةاألدلّ 
 نحو  ِختامّي.

  المالحظة جمسات
ذىا زميل  صة التي ينفّ المتخّص 

 عّمميستخدم الم) أو مشرف
 عمى نحو   والطمبة المفرداتِ 
 دائم وصحيح.

 



 

  طط الدرس وقتا  خُ تشمل
لمقراءة  لمحوار واستراتيجيات  

 .والكتابة
 

  



 

 التقويم: 4المجال الفرعي 

  فّعالال عّممالم

  ّعّممتبادل نوايا الت توضيح)أ(  يأتي:، ويستخدم أنشطة التقييم لممساعدة عمى تحقيق ما عّممالت عممّيةتطبيق التقييم لتوجيو ة يدرك أىمي 
ج( ، )عّممعمى الت دليلوجود تستدعي التي  عّممتال ة وميامّ فّعالال الصفّيةواألنشطة مناقشات تصميم ال، )ب( وفيميا ومعايير النجاح

ن ميعمّ المتتنشيط )ىـ( لبعضيم بعضا ،  ة  تدريسيّ  مصادرَ ليصبحوا ن ميعمّ المتتنشيط ، )د( عّممالت عممّيةتطّور تقديم التغذية الراجعة التي 
 .يمعّممت عممّيةليصبحوا مسؤولين عن 

 ةوالتقييمات الختاميّ  التدريسأثناء في الستخداميا  ا  سبقومكتوبة مُ  شفوّيةطرح أسئمة التي تواجو الطمبة من خالل عوبات ّص ال يشّخص، 
ألدلة عمى ربط ا رىا الطمبة بين األفكار المختمفة وقدرتيميطوّ التي والروابط ، فاىيم الخاطئة واألخطاء في الفيمالتي تيدف إلى تحديد الم

 .العممّيةوالكفاءة في الميارات  عّممة بنتائج التالتجريبيّ 
 عّمموالتوتوجيو أساليب التدريس  ،التوقعات المرتبطة بالعمر يخّص  ما بفعالّيةالطمبة  عّممة لمعرفة مدػ تبيانات التقييم الختاميّ  يستخدم 

 .الصفّيةالغرفة في 
  ُا  كتابيّ  أم أشفوّيا   سواء، لياء األمورإلى أو ميا ويقدّ  ،تقييم المعمومات بانتظام تقاريرَ  د  عِ ي. 

 

  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 
المعايير 
 ةالتفصيميّ 

استخدام التقييم النيائي عمى  يمكنو
لتقدير  اختبارات وامتحاناتل شك

عمى  استخدام التقييم النيائيّ  يمكنو
شكل اختبارات وامتحانات لتقدير 

من  كتسبةَ المُ  يستخدم المعموماتِ 
لتشخيص  ةبمستوػ فيم الطمتقييم 

ة التقييمات الجماعيّ تصميم  يمكنو
 عممّية فعالّيةة لتحديد مدػ الرسميّ 



 

 ،ةبالطم عّممت عممّية فعالّيةمدػ 
بما  التقييم، طرائقاستخدام  ويمكنو

 الّشفوّيةي ذلك األسئمة ف
مفاىيم لتشخيص  ؛والمكتوبة

 في خطاءاألالخاطئة و  الطمبة
خالل الدرس العمل ويراقب  ،الفيم

تغذية م ، ويقدّ ةوالواجبات المنزليّ 
 ةبالطمراجعة لالعتراف بجيود 

يمكنو ، كما  ،عّممالت عممّيةوتطوير 
، زمالء أكثر خبرة بالتعاون معَ 

ميا إلى أولياء يقدوتالتقارير  إعدادُ 
 ا .كتابيّ  أم أشفوّيا  سواء األمور، 

 يخّص  ما بفعاليةالطمبة  عّمممدػ ت
التوقعات المرتبطة بالعمر وتوجيو 

 ،ةأساليب التدريس المستقبميّ 
 الّشفوّيةاستخدام األسئمة  ويمكنو

 مفاىيم الطمبةوالمكتوبة لتشخيص 
 ،عّممالخاطئة وصعوبات الت

ح التي توّض  ويستخدم األنشطة
ومعايير  عّممالت عممّيةأىداف  تبادلَ 
ويصّمم المناقشات  ،النجاح

 ة وميامّ فّعالال الصفّيةواألنشطة 
 دليلالتي تستدعي وجود  عّممالت

، ويقّدم التغذية الراجعة عّممعمى الت
، ويسعى عّممالت عممّيةالتي تطّور 
ن ليصبحوا ميعمّ المت إلى تنشيط
لبعضيم بعضا ،  ة  تدريسيّ  مصادرَ 

ليصبحوا  إلى تنشيطيمكما يسعى 
، يمعّممت عممّيةمسؤولين عن 

إعداد التقارير وتقديميا إلى  ويمكنو
حول ، ا  وكتابيّ  شفوّيا  أولياء األمور، 

ودراسة ، التي تواجييمعوبات ّص ال
بين األفكار  طّوروىاالروابط التي 

ة ، وقدرتيم عمى ربط األدلّ المختمفة
وكفاءتيم  عّممة بنتائج التالتجريبيّ 

في  ويفّكر ،العممّيةفي الميارات 
ة ويستخدميا مثل ىذه األدلّ 

التدريس في لتطوير أساليب 
 جة إلىالحا ويدرك ،المستقبل
 تبادلَ ح أنشطة توّض تطوير 
ومعايير  عّممالت عممّيةأىداف 
ويصّمم  ىا،وتنفيذالنجاح 

 الصفّية واألنشطةَ  المناقشاتِ 
التي تستدعي  عّممالت ة وميامّ فّعالال

، ويقّدم عّممعمى الت دليلوجود 
 عممّيةالتغذية الراجعة التي تطّور 

 إلى تنشيط، ويسعى عّممالت
 ن ليصبحوا مصادرَ ميعمّ المت

لبعضيم بعضا ، كما  ة  تدريسيّ 
ليصبحوا  إلى تنشيطيميسعى 

ق يتعمّ  في ما الطمبة عّممت
، بالتوقعات المرتبطة بالعمر

مجموعة من  استخدام ويمكنو
ة صحّ األساليب لضمان 

عوبات ّص التشخيص و  التقييمات،
د من والتأكّ  ،التي تواجو الطمبة

بين  يطّورونياالروابط التي 
تيم عمى اوقدر  األفكار المختمفة

 عّممة بنتائج التالتجريبيّ  ربط األدلةّ 
 ،العممّيةوكفاءتيم في الميارات 

يد األنشطة حدت ويمكنكما 
التي  ىا،وتنفيذ ىاوتبرير  ىاوتطوير 
 عّممالت عممّيةأىداف  تبادلَ ح توّض 

ويصّمم  ،ومعايير النجاح
 الصفّية واألنشطةَ  المناقشاتِ 

التي تستدعي  عّممالت ة وميامّ فّعالال
، ويقّدم عّممعمى الت دليلوجود 

 عممّيةالتغذية الراجعة التي تطّور 
 غمى تنشيط، ويسعى عّممالت



 

 عّممالت عممّية أىداف ةبتحقيق الطم
 .ةالتنظيميّ  اأُلُطر وبما يتماشى معَ 

 ،ميعّممت عممّيةمسؤولين عن 
يستخدم بيانات التقييم لتوجيو و 

في  عّمممنيجيات التدريس والت
د إعدادروس العموم، ويمكنو 

التقارير وتقديميا إلى أولياء 
ا ، حول وكتابيّ  شفوّيا  األمور، 

 عّممالت عممّية أىدافتحقيق الطمبة 
 .ةالتنظيميّ  اأُلُطر وبما يتماشى معَ 

 ن ليصبحوا مصادرَ ميعمّ المت
لبعضيم بعضا ، كما  ة  تدريسيّ 
ليصبحوا  إلى تنشيطيميسعى 

 ،يمعّممت عممّيةمسؤولين عن 
استخدام البيانات عمى  ويمكنو

المستوػ الواسع ومستوػ المدرسة 
لتوجيو منيجيات أساليب التدريس 

 ويمكنو ،في دروس العموم عّمموالت
استخدام بيانات عمى مستوػ 

المدرسة عمى نطاق واسع إلرشاد 
في فصل  عّمممناىج التعميم والت

ويمكنو إعداد التقارير  ،العموم
 شفوّيا  وتقديميا إلى أولياء األمور، 

 أىدافا ، حول تحقيق الطمبة وكتابيّ 
 وبما يتماشى معَ  عّممالت عممّية
ة ودعم الزمالء التنظيميّ  اأُلُطر

 .إنجاز ذلكاآلخرين في 
عمى المحتوػ  طمبةال عّمميت     راتالمؤشّ 

أفضل نتيجة لمتحقق من  نحو  
 



 

 عممّيةتقييم الفيم من خالل 
 .عّمملتا
  ّفي وتيرة العمل  عّممالم يستمر

، أو يعيد يا أو يّغيرىانفسِ 
 ة جديدةتدريس المادة بمنيجيّ 

 بسبب نتائج التحقق من الفيم.
 يمعّممتتقييم  يمكن لمطمبة. 
  عممّيةإعداد التقييمات لتحسين 

 .ةالمستقبميّ  تعّمم الدروس
ة أو نتائج التقييمات النيائيّ      ةاألدلّ 

بناء التغذية الراجعة حوليا )
 عممّيةلتطوير التقييمات 

 .(عّممتلا
 تقييم الطمبة عمى نحو   درجات

 .(عّممالت عممّية)تقييم  ِختامي
 بناء  عمى طة الدرس خُ  تعديل

 .نتائج التقييم
 أو  لب التقييم الذاتيّ كمل الطاي

 .رأداة التفكّ 

 



 

 ا  ا  أو كتابيّ شفويّ  عّممفّكر المي
 .عمى التقييمبالدرس بناء  

  جمسات المالحظة
ذىا زميل  التي ينفّ صة المتخّص 

ة لتوضيح استمراريّ  أو مشرف
 .في التحقق من الفيم عّممالم

 

  



 

 طرح األسئمة: 5المجال الفرعي 

  فّعالال عّممالم
 كممات  مستعينا  ، سواء أشفوّية  كانت أم مكتوبة، عمى نحو  فاعل المفتوحة والمغمقة استخدام األسئمةالعموم من خالل  عّمميدعم الطمبة لت

مناسبة لمساعدة الطمبة عمى المشاركة في األفكار  ة  غويّ لُ  ىياكلَ  ومستخدما  ر والتفكير، ب التذكّ من مستويات مختمفة من الطمب تتطمّ 
 (.والتقييممثل المقارنة من ) العممّية

 يأتيلتحقيق ما أسموب طرح األسئمة  يستخدم: 
o  المفاىيم الخاطئة، بما في ذلك تحديد توضيح معارف الطمبةالمساعدة في. 
o  ة.الجديدة والحاليّ  العممّيةروابط بين المعرفة تطوير عمى الطمبة مساعدة 
o  ّالتعبير عن فيميم وتعزيزه. ةبب من الطما يتطمّ تحفيز المناقشات، مم 
o المشكالت. ، وتطبيق المعرفة بمثل ىذه األفكار لحلّ ة عمى األفكار الرئيسةبتركيز انتباه الطم 
o األسباب. تسمسلَ د بأسموب يحدّ عمى تحديد الخطوات الوسيطة  طمبةمساعدة ال 

 
  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 

المعايير 
 ةالتفصيميّ 

يستخدم أسئمة مغمقة إلثبات 
مستوػ معرفة الطمبة، بما في ذلك 

 ،الخاطئةتحديد حاالت المفاىيم 
طرح األسئمة لتركيز  ويستخدم

يستخدم أسئمة مغمقة ومفتوحة 
معرفة ومكتوبة لتحديد  شفوّية
سبقة  وتحفيزىم عمى المُ  الطمبة

التفكير في تمك المعرفة وتحديد 

يستخدم أسئمة مغمقة ومفتوحة 
الطمبة عمى  ومكتوبة لحثّ  شفوّية

التفكير في معارفيم، والعمل عمى 
تطوير أنفسيم في مجاالت 

ية فّعالالخبير في مدػ  عّمميتفّكر الم
 الّشفوّيةاألسئمة المفتوحة والمغمقة 

ويشجع عمى التفكير عمى  ،والمكتوبة
مستوػ أعمى، بما في ذلك استخدام 



 

عمى األفكار الرئيسة  طمبةانتباه ال
 وتحفيز المناقشة.

أسئمة ويطرح ،المفاىيم الخاطئة
بيدف  تبدأ بـ "كيف" أو "لماذا"

 ةبتعزيز المناقشة التي تجبر الطم
تطوير والبدء في  الشرحعمى 

 ،الروابط بين األفكار الرئيسة
ة الرئيس المجاالتيح فيميم وتوض
 .عّممالتتسمسل أو 

يستخدم كممات و  ،المفاىيم الخاطئة
مثل: ناقش من األمر في السؤال، 

لتشجيع التفكير عمى  ؛وقّيم وقارن 
في  مستوػ أعمى عند التفكير

، وتوضيح المجاالت ةعمميّ مشكمة 
 عّممة أو تسمسل التالرئيس
من  يستخدم سمسمةو  ىا،وتوطيد
الطمبة  عّممت عممّيةلتطوير األسئمة 

في  وا منوعّممالمصدر الذؼ ت من
، ويستخدم ةالخطوات المفاىيميّ 

لممساعدة في طرح األسئمة أسموب 
 تطوير المناقشة.

كممات األمر "ناقش" و "قّيم" و 
 عّمم"قارن"، ويتفّكر في أثرىا عمى ت

 الخبير عّممكما يستخدم المالطمبة. 
ص سبب المفاىيم سئمة لتشخياأل

يم من لتمكين الخاطئة لدػ الطمبة
. ةصحيحبمفاىيم واستبداليا  توضيحيا

بناء لن اآلخرين عمميتوجيو الم ويمكنو 
 عّممت عممّيةلتطوير األسئمة من  ةسمسم

، وا منوعّممت من المصدر الذؼالطمبة 
يساعدىم عمى تطوير روابط مما 

 متسمسمة بين األفكار المفاىيمية، سواء  
 من خالل المناقشاتفردؼ أو بشكل  

 مع اآلخرين.
األسئمة لزيادة  استخداميطرح     راتالمؤشّ 

 .مستوػ تفكير الطمبة
 عّممت عممّيةز يترك ازدياد 

من خالل طرح الطمبة 
 األسئمة.

 األسئمة لمتحقق  استخدام طرح

 



 

من فيم الطمبة والمفاىيم 
 .الخاطئة

 الطمبة من  عّممت عممّية تحّسن
 خالل طرح األسئمة.

ة األساسيّ  أسئمة اليومعرض      ةاألدلّ 
 .خالل الدرس

  تشمل خطط الدروس أسئمة
ة سبقا  عمى عدّ مُ  مكتوبة

 .مستويات مختمفة
  صة المالحظة المتخّص جمسات

 ،مشرفأو ذىا زميل  التي ينفّ 
والمالحظات حول أنواع 

  .ستخدمةاألسئمة المُ 
  ّلتقييم ة الدرجات التحصيمي

  .لطالبا

 

 تحقيق التغيير في المفاىيم: 6المجال الفرعي 

  فّعالال عّممالم



 

  ّسبقة في كثير المُ رات التصوّ حيث تختمف مثل ىذه  ؛مت من محاوالتيم لفيم العالَ سبقة التي تشكمّ المُ  ُمّتصمون باألفكار ةبالطم يدرك أن
 م.و طبيعة العمالمرتبطة بفكار األأو  المقبولة العممّيةعن األفكار من األحيان 

 مالتقدّ  يثبط أن يمكن المكتمل غير الفيم وأنّ  ةبديييّ  غير األفكار بعض أنّ ويدرك  الخاطئة، المفاىيم ىذهتطّورت  كيف فيم يحاول. 
  ّم.لمتقدّ  جّيدفيم إظيار  معَ  ،ا  بعضيم تعتمد عمى بعضيم مفاىإلييم دخل ويُ ، بين األفكار ة روابطَ بالطم تطوير د منيتأك 
 مرتبطة معا   غير تبدو التي ةالدراسيّ  المناىج جوانب بين روابطتطوير ال عمى طمبةال يساعد. 
 بيا  يحتفظون طئة الشائعة التي ممفاىيم الخالوسع األمعرفة المن  واإلفادة سبقةالمُ  فكاراأللتساعد الطمبة عمى تقديم  الدروس طخطّ ي، 

 غيرَ  العممّيةَ  لنظرياتِ ا رون في أنّ الذين يفكّ  ةبالعموم، بما في ذلك الطم ُمّتصمة بطبيعةة ة بأفكار مفاىيميّ خاّص خاطئة مفاىيم وتشمل 
بعناية خالل التفكير  األفكار من بعُض ُتكَتَسبُ ، في حين التجربة والمالحظة من خالل ُتكَتَسبُ  العممّيةجميع المعارف  أنّ و ؛ قابمة لمجدل

)مثل الطاقة( ال يمكن  من النماذج العديد ، في حين أنّ ةوحقيقيّ  ممموسة   نماذجُ  العممّيةشرح الظواىر نماذج  الدقيق؛ وأنّ  والشرح
 مالحظتيا مباشرة.

 تطويرىاسبقة أو المُ  ةبالطم أفكار عمى بلمتغمّ  تغيير المفاىيم حول ا  أفكار  يستخدم: 
o  المفاىيم السابقة الخاطئة ى أنّ عمفيو في نشاط يعممون  الطمبة يشاركحيث  ؛االختالف المعرفي ةيّ نيجممن خالل. 
o  منياارتباط أجزاء  ِبُسُبلِ إيالء اىتمام دقيق  معَ  تمَو أخرػ، ا  خطوة  المعرفة تدريجيّ  ُتبنىحيث  الُمَجّزأة؛المعرفة ة منيجيّ من خالل 

 .وتطويرىا ا  بعضبعضيا ب
o  َزُ حيث  ؛تطوير النماذجات يّ نِ قَ من خالل ت ىا جانبا   ياوتطبيقة ة لمظواىر الفيزيائيّ عمى بناء النماذج المفاىيميّ  ُيَركَّ من  أساسّيا   ِبَعدِّ

 العموم.وتطبيق  عّممجوانب الت
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 التفصيمية
الطمبة مفاىيم لدػ  يدرك أنّ 

يم لمبحث عّممت فير سبقة قد تؤثّ مُ 
بيدف الدروس  ويخّطط ،العموم

سبقة أفكار الطمبة المُ  معَ  التفاعل
دخال مفاىيم يستطيعون تطويرىا  وا 

عمى  ا يدلّ عمى بعضيا بعضا ، ممّ 
 .فّعالالتقّدم ال

يعرف المفاىيم الخاطئة لدػ 
يم عّممت فير الطمبة التي قد تؤثّ 

م مصدر ىذه لمبحث العموم، ويتفيّ 
ة تمك المفاىيم الخاطئة، خاّص 

ة أ بكيفيّ ة، ويتنبّ التي تبدو بديييّ 
 ويدرك ،الالحق عّممالت فيتأثيرىا 

 أفكار الطمبةؼ الحاجة إلى تحدّ 
 عوائق التعّممسبقة لتفادؼ المُ 

من خالل الالحقة ، وتطويره 
وتطوير روابط ، خطوات صغيرة

 ة عمىبالمفاىيم لمساعدة الطمبين 
 الفيم.

يعرف الكثير من المفاىيم الخاطئة 
الشائعة التي قد يحمميا الطمبة 

ىا، ويستخدم ىذه ويدرك مصدرَ 
 طمبتوالمعرفة لتحديد ما إذا كان 
يحممون مثل ىذه المفاىيم 

المصدر الذؼ لتحديد  ؛الخاطئة
يدرك الحاجة إلى و  ،وا منوعّممت
الخاطئة لدػ ؼ المفاىيم حدّ ت

أنشطة الدرس  وتطوير، الطمبة
 أنّ  عمى إدراك تساعدىمالتي 

بحاجة إلى  ةالخاطئمفاىيميم 
، فضال  عن الحاجة إلى التغيير
 ويدرك ،ةجديدمفاىيم  تطوير

إلى  عّممالت عممّيةة تجزئة ميّ أى
 ةبلتمكين الطم ؛خطوات أصغرَ 

الروابط بين المفاىيم  تطويرمن 
الحاجة إلى  أنّ  د منوالتأكّ  ،يانفسِ 
ىذه  تنجم عن تطوير عّممالت

لممفاىيم  يمتمك فيما  واسعا  وعميقا  
الخاطئة الشائعة التي قد يحمميا 

ىا وكيف قد ويدرك مصدرَ  ،الطمبة
 ويجرؼ  ،الالحق يمعّممت فير ثّ تؤ 

 مة  منظّ  استطالعات   طمبتوعمى 
إلثبات مفاىيميم  يمتدريسقبل 

متى يستخدم ويعرف  ،الخاطئة
 االختالف المعرفيّ ة منيجيّ 

إدراك  ة عمىبلمساعدة الطم
يم الخاطئة التي تحتاج إلى مفاىيم
، ويعرف متى يجب تصحيح

لبناء  الُمَجّزأةالتركيز عمى المعرفة 
 معَ ا بالتوازؼ ، إمّ صحيحة مفاىيمَ 

 ،أو باستبداليا مفاىيميم الخاطئة
ة في متأّص المُ  المعرفة تحّدؼ ويقّيم

واستخدام مثل  نةموضوعات معيّ 
ىذه المعرفة إلصدار أحكام حول 

إلى  المفاىيم عّممت تقسيم ُسُبل



 

أن تغيير  ويدرك ،خطوات أصغر الروابط.
، المفاىيم يحدث في ذىن الطالب

يجب عمى الطالب أن  َوِمْن َثمَّ 
باستخدام  معارفو ومفاىيمويطّور 

والمعرفة  راع المعرفيّ نظريات الّص 
 ذلك.ن من ليتمكّ  الُمَجّزأة

 كيف يتعامل معَ  عّمميعرف الم     راتالمؤشّ 
 المفاىيم الخاطئة الشائعة.

 المفاىيم  معَ  عّمميتعامل الم
 .مختمفة ة أساليبَ الخاطئة بعدّ 

  العممّيةالمفاىيم الطمبة  يفيم 
 .حعمى نحو  صحي

 

التحقق من  ُسُبل عّمميصف الم     ةاألدلّ 
  .المفاىيم الخاطئة

  تسرد المفاىيم )خطة الدرس
وتشمل  ،الخاطئة الشائعة

عة ومتنوّ  دة  محدّ  استراتيجيات  
 .(لمعالجتيا

  ّن تقييم الطمبة مدػ فيميم يبي

 



 

 .الصحيحة المفاىيم
 

  



 

 العممّيةاألنشطة : 7المجال الفرعي 

  فّعالال عّممالم
  ّالعممّية التجربةنتجيا تالتي  عّممالطمبة، من خالل تحديد نتائج الت عّممت عممّيةلدعم  العممّيةر متى وأين يستخدم األنشطة يمكن أن يقر ،

ويجب أن ، عمميّ ز عمى ميارات البحث التركّ أن أو  مفاىيمَ  عّممالت نتائجَ تكون أن  ويمكن. ةبالطم عّممفي ت التقّدمَ مالءمتيا  ُسُبلوتحديد 
 وه.عّممفترض أن يتيُ  وا ماعّمم، وأن يت ووتطبيقأن يروه ما يجب  برؤية ةبتسمح لمطم

 والحفاظ عمى سالمتيم تجّنبيا ُسُبلوفيم  الممارسات اآلمنة في المختبر وتقييم المخاطر بأنفسيم عّممتمن  ةبن الطممكّ ي. 
  الوقت الكافي إلكمال اإلجراء والتفكير في النتائج د من تخصيص ويتأكّ ،  بةالتجرِ  ويراجع ،مناسب عمى نحو   العممّيةاألنشطة يحّضر

 .عّمملضمان نتائج الت
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 التفصيمية
قبل العممّيةالتجارب  يجرؼ 

ويقّيم  ،الطمبة استخداميا معَ 
 ،الشائعةالعممّية تجاِرَب المخاطر

لمطمبة  المناسبةَ  ويصدر التعميماتِ 
بأمان العممّيةإلكمال األنشطة 

في  ا  عمميّ  ا  د تمرينويحدّ  وفعالّية،
، عّممنقطة مناسبة في نظام الت

بة تجرِ  يجرؼ تقييما  لمخاطر أّية
بمساعدة نماذج تقييم العممّية
بروتوكوالت تقييم باع اتّ بو  المخاطر

نتائج  ويدرك ،ةالمخاطر التقميديّ 
ا أن يحققيالتي يتوقع  المفاىيم عّممت

، والمالحظات والبيانات ةبالطم
يجب أن يسّجموىا ويفّسروىا التي 

بة تجرِ  يجرؼ تقييما  لمخاطر أّية
توكوالت تقييم برو  ُمّتِبعا  العممّية

عمى ح ، ويوّض ةالمخاطر التقميديّ 
 يستخدميا الخطواتِ التي الموارد 

نتائج  ويدرك ،الالزمة ةَ االحتياطيّ 
الخروج التي يمكن  المفاىيم عّممت

واستنباط ، بيا من النشاط العمميّ 

 يؤّديياالتي مخاطر التقييمات  يقّيم
 طط الدروسخُ آخرون وَ  ون عّممم

المشورة  ويقّدم، رونياالتي يطوّ 
في  ويمكنو ،والدعم في التخطيط

 تقييم نجاح أؼّ  العممّيةبة تجرِ  كلّ 
خالل التفكير في ما إذا نشاط من 
 يؤّدون النشاط)أ(  ةبكان الطم



 

ويوّجو الطمبة نحو استخالص 
 .ة من نتائجيمالنتيجة النيائيّ 

 

طرح األسئمة ي، و إلنجاز ذلك
 تمك. عّممالستخالص نتائج الت

 ةبتوّجو الطمالتي  عّممالتمصادر 
 المالحظة إلى االستنتاجة من بشدّ 

 يم.عّممت يوّفرالذؼ 
 

يجب أن ويرون ما  ستيدفالمُ 
في ما  ويفّكرون ، )ب( يروه

باستخدام األفكار  ويراقبون يفعمونو 
في ويناقشون )ج( ، الُمستيدفة

 ُمستخدمين، وقت الحق النشاط
روىا، يجب أن يطوّ األفكار التي 

ما فعموه في النشاط  ويتذّكرون )د( 
 الحظوه. َوَيِصفون الذؼ

عندما العممّيةبة التجرِ ُتضاُف      راتالمؤشّ 
 إلى زيادةيكون ىناك حاجة 

أو  مستواهالفيم أو تعزيز 
 .كمييما

   ّالنشاط العمميّ  عّممق الميطب 
 .فّعالبأسموب آمن و 

 

ة الدرس النشاط طّ ن خُ تتضمّ      ةاألدلّ 
 إلىإشارة واضحة  معَ  ،العمميّ 
 .أىميتو

 الطالب النشاط عمى  يكتب
 .عمى الفيم والتطبيق نحو  يدلّ 

 



 

  ّعمى مة بة ومنظّ الغرفة مرت
بة د لتطبيق التجرِ جيّ  نحو  

 .العممّية
  المالحظة جمسات ح توّض

صة التي ينفذىا زميل  المتخّص 
 عّممأو أفكار الم أو مشرف

 النشاط العمميّ  قاتِ تدفّ 
في الوقت  ذوُتنفّ ، بسالسة
مخاطر  أّيةَ ب تجنّ تو  ،دالمحدّ 
 .د السالمةتيدّ 

 



 

 : تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت8المجال الفرعي 

  فّعالال عّممالم
  يم.عّمموت طمبةلدعم مشاركة ال بفعالّيةوظفيا يو  ،المعمومات واالتصاالتفوائد تكنولوجيا يدرك 
 النشاط أثناء في  إجراءات جمع البيانات الشاقةالحاجة إلى  من َتُحدَّ آلي أن  عمى نحو  تسجيل البيانات  ِلَتَقِنّياتيمكن  كيف يعرف

 .ةالدراسيّ  ولممرحمةلممبحث  ا  إذا كان ذلك مناسب ياجمع البيانات وبرامج تحميم أدواتستخدم وي ،العممي
 ة دراسيّ والمراحل الة والعموم المعاصرة ة بالحياة الواقعيّ كيف يمكن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لربط العموم المدرسيّ  يعرف

 ة.خرػ في جميع أنحاء العالم وفرص أبحاث جمع البيانات العالميّ األ
 تطبيق التقييم والتركيز عمى  ،والتعاونيّ  ا  ذاتيّ م والمنظّ  المستقلّ  عّمماستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز الت ُسُبل يعرف

 .عّممالت عممّيةلتوجيو 
  أو لممشاركة في  العمماءأو األخرػ  الصفّيةالغرف  معَ  التعاونيّ  عّمماستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتعزيز الت ُسُبليعرف

 ة.مقة بالعموم أو مشاريع جمع البيانات العالميّ العالمية حول القضايا المتعّ المناقشات 
  ب عمى المفاىيم الخاطئة متغمّ لالمساعدة يقّدم و  ،دةاستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لدعم رؤية األفكار المجرّ  ُسُبليعرف

 مناسب. عمى نحو   عّممالتوتطوير 
  ةعقدمُ التجارب الفي  ىار وتصوّ من تحديد الخطوات  طمبةاستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتمكين ال ُسُبليعرف. 
  والوصول إلى ؤات والتفسير بما في ذلك إجراء التنبّ  ،استخدام المحاكاة عمى وجو الخصوص لتعزيز ميارات االستفسار ُسُبليعرف

 .المعرفيّ االختالف وتعزيز  النتائج



 

  عّمموالتلمتدريس  ةالحواريّ ة المنيجيّ لتعزيز  ؛التفاعميّ  الموحمثل من  ،استخدام التكنولوجيا ُسُبليعرف. 
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تكنولوجيا المعمومات  يستخدم

إلشراك الطمبة في واالتصاالت 
الحاجة إلى من  والحدّ  ،العموم عّممت

ة إجراءات جمع البيانات الشاقّ 
)تسجيل البيانات(، وربط العموم 

ة والعموم ة بالحياة الحقيقيّ المدرسيّ 
المعاصرة )من خالل اإلنترنت أو 

الفرص  ويتيحالة(، اليواتف النقّ 
 مستقلّ  عمى نحو  لمطمبة لمعمل 

ات( أو أو الممفّ نات في المدوّ  كما)
ات في ممفّ  كما) تعاونيّ  عمى نحو  

 أو الويكي(. ،جوجل

تكنولوجيا المعمومات  يستخدم
واالتصاالت إلشراك الطمبة في 

 عّممالعموم ويساعدىم عمى الت عّممت
 ذوات التََّقِنّيات ويستخدم ،بفعالّية

العالقة التي تمّكن الطمبة من 
مثل من دة )جرّ ر المفاىيم المُ تصوّ 
كة( وتحديد سوم المتحرّ الرّ 

من عقدة )مُ  عممّيةالخطوات في 
مي ومنظّ  كةسوم المتحرّ مثل الرّ 

كة سوم المتحرّ ء الرّ أو بنا سومالرّ 
ميارات تحديد ، و إلطار التوقف(

مثل من البحث عن الحاضنة )
الف تخاالتعزيز و ، المحاكاة(
المفاىيم ب عمى لمتغمّ  المعرفيّ 

، مثل المحاكاة(من الخاطئة )

يدرك كيف تعمل تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت عمى 

العموم،  عّممإشراك الطمبة في ت
وكيف أفادت تكنولوجيا المعمومات 

 ،العموم عّممت عممّيةواالتصاالت 
تكنولوجيا المعمومات  ويشرح

 العالقة ذواتواالتصاالت 
لدعم مشاركة الطمبة، بما  ويطّبقيا
الحاجة إلى من  الحدّ في ذلك 

ة، إجراءات جمع البيانات الشاقّ 
ة بالحياة وربط العموم المدرسيّ 

تاحةموم المعاصرة، ة والعالحقيقيّ   وا 
 عمى نحو  فرص لمطمبة لمعمل ال

زمالئيم  معَ  أو تعاونيّ  مستقلّ 
 ويشرح ،وعمى نطاق أوسع

واسعة وعميقة بمزايا  يمتمك معرفة  
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

 ،العموم عّممتفي إلشراك الطمبة 
مثل ىذه المعرفة  ويستخدم

 عّمملتوضيح فوائد المشاركة والت
تكنولوجيا  نة منألنواع معيّ 

قيا ويطبّ ، المعمومات واالتصاالت
الدرس مناسب في  عمى نحو  

الحصول عمى نتائج د من لمتأكّ 
المعرفة  ويستخدم ،واضحة عّممت

، بما العموم عّممة بأبحاث تالخاّص 
 رفيجوتسكي وبرونفي ذلك أعمال 

واألفكار  ونماذج تغيير المفاىيم
 عممّيةلتوجيو التقييم تطبيق حول 

دمج تكنولوجيا  ُسُبللشرح  عّمملتا



 

 عّممالتدريس والتوتمكين مناىج 
 ةبحيث يبني الطم ؛الحوارؼّ 

الستكشاف من ل ا  أفكارىم مع
من ة )خالل المناقشة الجماعيّ 

  (.الموح التفاعميّ استخدام مثل 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
لمساعدة ويطّبقيا العالقة  ذوات

ر المفاىيم الطمبة عمى تصوّ 
دة، وتحديد الخطوات في جرّ المُ 

وتعزيز ميارات  ،عقدةمُ ال العمميات
 المعرفيّ االختالف وتعزيز  التحقق
ب عمى المفاىيم الخاطئة، لمتغمّ 

 ؛ة التدريس الحوارؼّ منيجيّ  ويطّبق
تطوير أفكارىم مطمبة يمكن لحيث 

لالستكشاف من خالل  ا  مع
 ة.الجماعيّ  المناقشات

 بفعالّيةالمعمومات واالتصاالت 
أكبر في الدروس وتقييم استخدام 

 .ليا عّممالم

استخدام تكنولوجيا المعمومات      راتالمؤشّ 
 عممّيةواالتصاالت لتحسين 

 ،التدريسأثناء في  عّممالت
وتقديم المساعدة في تصّور 

 .البيانات وجمعيا
  ينظر الطمبة إلى تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت 
من  طبيعّيا   ِبَوصفيا جزءا  

 



 

 .عّممالت عممّية
  ينظر الطمبة إلى تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت 
 عّمملمت ِبَوصفيا طريقة  

 .والتعاون في العموم
الدروس طط خُ تشمل      ةاألدلّ 

تكنولوجيا المعمومات 
، التي ُتَقّدم واالتصاالت
ُبغيَة مختمفة  بأساليَب ِعّدة

 .مستوػ الفيم تحسين
 الطمبة تكنولوجيا  ُيَعد  استخدام

دليال  المعمومات واالتصاالت 
القضايا  عمى استكشاف

 .والتعاون بشأنيا العممّية
  ّة التي الدرجات التحصيمي

 .الطالب عّممد مستوػ تتحدّ 

 

 



 

  عّممالت عممّيةأمام  عوائق: ال9المجال الفرعي 
  فّعالال عّممالم

  أساسي.  أمر   عّممالت عممّيةأمام  العوائقتوضيح في  طمبةإشراك ال ، وأنّ يمعّممتأمام  عوائقيواجيون قد  طمبةأن جميع ال ريقدّ  أن يجب
ة أو فضال  عن إعاقات طبيّ  ،عّممفي اإلدراك والت وصعوبات   ة  وسموكيّ  ة  عاطفيّ  في التواصل وصعوبات   صعوبات   عوائقالوقد تشمل ىذه 

 .يمعّممت عممّيةأمام  عوائقَ العالي  المستوػ التحصيميّ  ذوؼ  طمبةالوقد يواجو حتى . ينالجئالأو وضع ة جسديّ 
 عوائقَ ىذه ال الذين يعانونَ  طمبةدخالت األخرػ من المنزل والمدرسة لتحديد الوالمُ والخبرة الصفّية م البيانات يستخد. 
  لمجميع. فّعالال عّممالتوتعزيز  عوائقب عمى تمك الة لمتغمّ مناسب شاممة   م استراتيجيات  ويستخد ،عوباتيدرك تأثير ىذه الّص 
  مستمرّ  عمى نحو   طمبةال حاجاتيجب أن يراقب لذا  ؛ر بمرور الوقتتتغيّ  طمبةحياة ال أنّ يدرك. 
 سيتمّكن من:  

o (التواصل صعوبات ) بالكمماتعمى التعبير  طمبةال ةساعدوم ،ساب المغة واستيعابيا واستخدامياعمى اكت طمبةالمساعدة، 
 ،مختمفة بطرائقَ عمى توصيل أفكارىم  طمبةال ومساعدة ،األدوار مثل النماذج أو لعبمن ، لمتواصلبديمة أساليب  وتعميميم
 .عّممأمام الت عائقا  ليست  التََّقِنّيةالكممات  د من أنّ تأكّ وال، عمى اكتساب المفاىيم والتفسير والتركيز

o ( ةوالسموكيّ  ةالعاطفيّ  عوباتالّص ) النشاط  وتخطيط ،ا  الكفؤين بالعمل معغير  طمبةالالطمب من ب تجنّ و  ،طمبةال لعمل قيمةإعطاء
تقييم و  ،من التحّمل في البداية أكثرَ مستوػ الطمب ليس  د من أنّ التأكّ و  ،إجراءات السالمة فيالنتائج لضمان عدم تأثير  العمميّ 
 .فائدة   أكثرَ  عّممالت عممّيةحتى تصبح وسياقيم  طمبةب التجارِ 



 

o (عّمموالت اإلدراك ميارات )فيم في المساعدةو  ،ةالفنيّ  المصطمحات واكتساب والتفكير، والذاكرة المغة ميارات دعم عمى زيتركال 
لترتيب  والمكتوبة المنطوقة ةاإلنجميزيّ  المغة تنظيم في المساعدةو  ،المباشرة بةالتجرِ  خالل من مواجيتيا يمكن ال التي األفكار
 ر العمميات من خالل الترتيب والتسمسل.عمى تصوّ  طمبةعدة المساو  ،مناسب عمى نحو   األفكار

 عمى نحو  والعمل  االبتكار ويعرض ،عمى مستوػ أعمى التفكيرَ تشمل  منيجيات  ويستخدم  ،العالي المستوػ التحصيميّ ذوؼ  طمبةال يحّدد 
 .التحققمياراتيم في  ويبني ،وفي مجموعات ،مستقلّ 

 
  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 

المعايير 
 ةالتفصيميّ 

ذوؼ المستوػ األطفال  يمّيز
أو الذين التحصيمي المنخفض 

 ويطّبق ،ا  ئسيّ  ا  يظيرون سموك
 الصفّيةفي الغرف  بسيطة   أساليبَ 

ىؤالء الطمبة لدعم  الستخداميا معَ 
 العموم. عّمممشاركتيم وت

الطمبة قد يواجيون  يدرك أنّ 
يم في دروس عّممأمام ت عوائقَ 

العموم السائدة التي قد تظير من 
أو  خالل التحصيل الدراسيّ 

مجموعة  وينّفذ ،ئالسموك السيّ 
من استراتيجيات التمييز عة متنوّ 

ب عمى ىذه التي تيدف إلى التغمّ 
، بما في ذلك معالجة عوائقال

 تواصل الطمبةصعوبات 
ة ة والسموكيّ عوبات العاطفيّ والّص 

وصعوبات اإلدراك في درس 

أمام  عوائقَ ة والالقوّ  يعرف نقاطَ 
جميع الطمبة في  عّممت عممّية

الدروس، باستخدام بيانات عمى 
ػ المدرسة والتفكير في مستو 

 الصفّيةخبراتيم في الغرف 
 استراتيجيات   ويختار ،لتحديدىا
 معَ  بيدف التعامللمتمييز  مناسبة  

ة صعوبات التواصل الخاّص 
ة عوبات العاطفيّ بالطمبة والّص 

ة وصعوبات اإلدراك في والسموكيّ 
ذوؼ الطمبة  ويحّدد ،مبحث العموم

ب عمى استراتيجيات التغمّ  يدرك أنّ 
ىي  عّممالت عممّية أمامَ  عوائقال

دروس العموم  ببساطة خصائُص 
 عمى نحو  الجميع  عّممحيث يت

عة مجموعة متنوّ  ويستخدم ،فّعال
ِبَوصفيا من استراتيجيات التمييز 

، في دروسيم أسموبا  أساسّيا  
ة شاممة بيئة صفيّ  ويطّور

، بدال  من االضطرار إلى بطبيعتيا
 عوائقَ  ليناسبَ درس  كلّ تعديل 

أثناء في تواجو الطمبة  نة  معيّ 



 

 ذوينفّ  ،العالي المستوػ التحصيميّ  العموم.
عة من األساليب مجموعة متنوّ 

 يم.عّمملتوسيع نطاق ت

بين مجموعة ز يميّ و  ،يمعّممت
 ةبالطم حاجاتعة من متنوّ 

 ةببأسموب ال يمفت انتباه الطم
 ،قةطبّ لمتعديالت المُ اآلخرين 
قين المتفوّ الطمبة من  ويستفيد

ِىم أفضلَ  في الغرفة  مصدر َبَعدِّ
 ،اآلخرين عّمملدعم ت الصفّية
يم عّمملدعم ت استراتيجيات   ويطّبق

من دروس  ِبَوصفيا جزءا  أساسّيا  
 العموم.

رات، المؤشّ 
موجودة هنا 

 ا  وجزئيّ  ا  مؤقت
لتوضيح 
في  المطموب

هذا الجزء 
 عمى نحو  

 أفضل 

)صعوبات التواصل( مساعدة  -1
اكتساب المغة الطمبة عمى 

ومساعدة  ،واستيعابيا واستخداميا
 ،الطمبة عمى التعبير بالكممات

وتعميميم أساليب بديمة لمتواصل، 
 ،مثل النماذج أو لعب األدوارمن 

ومساعدة الطمبة عمى توصيل 
والتركيز  ،مختمفة بطرائقَ أفكارىم 

عمى اكتساب المفاىيم والتفسير، 

)صعوبات التواصل( مساعدة  1
الطمبة عمى اكتساب المغة 

 ،واستيعابيا واستخداميا
التعبير عمى  ومساعدتيم
وتعميميم أساليب بديمة  ،بالكممات

مثل النماذج أو من لمتواصل، 
عمى  ومساعدتيم ،لعب األدوار

 ،مختمفة بطرائقَ توصيل أفكارىم 
والتركيز عمى اكتساب المفاىيم 

)صعوبات التواصل( مساعدة  -1
الطمبة عمى اكتساب المغة 

 ،واستيعابيا واستخداميا
عمى التعبير  ومساعدتيم
وتعميميم أساليب بديمة  ،بالكممات

مثل النماذج أو من لمتواصل، 
عمى  ومساعدتيم ،لعب األدوار

 ،مختمفة بطرائقَ توصيل أفكارىم 
والتركيز عمى اكتساب المفاىيم 

)صعوبات التواصل( مساعدة  1
الطمبة عمى اكتساب المغة 

 ،واستيعابيا واستخداميا
عمى التعبير  ومساعدتيم
 بديمة   وتعميميم أساليبَ  ،بالكممات

مثل النماذج أو من لمتواصل، 
عمى  ومساعدتيم؛ ،لعب األدوا

 ،مختمفة بطرائقَ توصيل أفكارىم 
والتركيز عمى اكتساب المفاىيم 



 

 التََّقِنّيةَ  الكمماتِ  د من أنّ والتأكّ 
 .عّممأمام الت ا  ليست حاجز 

ة عوبات العاطفيّ )الّص  -2 
ة( إعطاء قيمة لعمل والسموكيّ 
ب الطمب من الطمبة وتجنّ  ،الطمبة

 وتخطيط ،ا  مع العملَ غير الكفؤين 
النشاط العممي لضمان عدم تأثير 

 ،إجراءات السالمة فيالنتائج 
مستوػ الطمب ليس  د من أنّ والتأكّ 
 ،من التحّمل في البداية أكثرَ 

وتقييم تجارب الطمبة وسياقيم 
 أكثرَ  عّممالت عممّيةحتى تصبح 

 .فائدة
ة عوبات اإلدراكيّ )الّص -3 

 دعم عمى تركيزال( ةعمميّ والت
 والتفكير، والذاكرة المغة ميارات
 ،ةالفنيّ  المصطمحات واكتساب

 ال التي األفكار فيم في المساعدةو 
 بةالتجرِ  خالل من مواجيتيا يمكن

 الكمماتِ  د من أنّ والتفسير، والتأكّ 
 .عّممأمام الت ا  ليست حاجز  التََّقِنيَّةَ 

ة عوبات العاطفيّ )الّص  -2 
ة( إعطاء قيمة لعمل والسموكيّ 
ب الطمب من الطمبة وتجنّ  ،الطمبة

تخطيط و  ،ا  مع العملَ غير الكفؤين 
لضمان عدم تأثير  النشاط العمميّ 

 ،إجراءات السالمة فيالنتائج 
مستوػ الطمب ليس  د من أنّ والتأكّ 
 ،من التحّمل في البداية أكثرَ 

وتقييم تجارب الطمبة وسياقيم 
 أكثرَ  عّممالت عممّيةحتى تصبح 

 .فائدة
ة عوبات اإلدراكيّ )الّص  -3 

 دعم عمى تركيزال( ةعمميّ والت
 والتفكير، والذاكرة المغة ميارات
 ،ةالفنيّ  المصطمحات واكتساب

 ال التي األفكار فيم في المساعدةو 
 بةالتجرِ  خالل من مواجيتيا يمكن

 الكمماتِ  د من أنّ والتفسير، والتأكّ 
 .عّممأمام الت ا  ليست حاجز  التََّقِنيَّةَ 

ة عوبات العاطفيّ )الّص  -2 
ة( إعطاء قيمة لعمل والسموكيّ 
ب الطمب من الطمبة وتجنّ  ،الطمبة

 وتخطيط ،ا  مع العملَ غير الكفؤين 
لضمان عدم تأثير  النشاط العمميّ 

 ،إجراءات السالمة فيالنتائج 
مستوػ الطمب ليس  د من أنّ والتأكّ 
 ،من التحّمل في البداية أكثرَ 

وتقييم تجارب الطمبة وسياقيم 
 أكثرَ  عّممالت عممّيةحتى تصبح 

 .فائدة
ة اإلدراكيّ عوبات )الّص  -3 

 دعم عمى تركيزال( ةعمميّ والت
 والتفكير، والذاكرة المغة ميارات
 ،ةالفنيّ  المصطمحات واكتساب

 ال التي األفكار فيم في المساعدةو 
 بةالتجرِ  خالل من مواجيتيا يمكن

 الكمماتِ  د من أنّ والتفسير، والتأكّ 
 .عّممأمام الت ا  ليست حاجز  َقِنيَّةَ التَّ 
عوبات العاطفية )الّص  -2 

ة( إعطاء قيمة لعمل والسموكيّ 
ب الطمب من الطمبة وتجنّ  ،الطمبة

 ، وتخطيطا  مع العملَ غير الكفؤين 
النشاط العممي لضمان عدم تأثير 

 ،إجراءات السالمة فيالنتائج 
مستوػ الطمب ليس  د من أنّ والتأكّ 
 ،من التحّمل في البداية أكثرَ 

وتقييم تجارب الطمبة وسياقيم 
 أكثرَ  عّممالت عممّيةحتى تصبح 

 .فائدة
ة عوبات اإلدراكيّ )الّص  -3 

 دعم عمى تركيزال( ةعمميّ والت
 والتفكير، والذاكرة المغة ميارات
 ،ةالفنيّ  المصطمحات واكتساب

 ال التي األفكار فيم في المساعدةو 
 بةالتجرِ  خالل من مواجيتيا يمكن



 

 تنظيم في المساعدةو  ،المباشرة
 المنطوقة ةاإلنجميزيّ  المغة

عمى  األفكارلترتيب  والمكتوبة
عدة الطمبة مساو  ،مناسب نحو  

ر العمميات من خالل عمى تصوّ 
 .الترتيب والتسمسل

 تنظيم في المساعدةو  ،المباشرة
 المنطوقة ةاإلنجميزيّ  المغة

عمى  األفكارلترتيب  والمكتوبة
عدة الطمبة مساو  ،مناسب نحو  

ر العمميات من خالل عمى تصوّ 
 .الترتيب والتسمسل

 تنظيم في المساعدةو  ،المباشرة
 المنطوقة ةاإلنجميزيّ  المغة

عمى  األفكارلترتيب  والمكتوبة
عدة الطمبة مساو  ،مناسب نحو  

ر العمميات من خالل عمى تصوّ 
 .الترتيب والتسمسل

التحصيل  ذوو)الطمبة  -4 
العالي( الطمب من الطمبة  الدراسيّ 

 ،التفكير عمى مستوػ أعمى
 عمى نحو  وعرض االبتكار والعمل 

وبناء  ،وفي مجموعات ،مستقلّ 
 .مياراتيم في التحقق

 تنظيم في المساعدةو  ،المباشرة
 المنطوقة ةاإلنجميزيّ  المغة

عمى  األفكارلترتيب  والمكتوبة
عدة الطمبة مساو  ،مناسب نحو  

ر العمميات من خالل عمى تصوّ 
 .الترتيب والتسمسل

التحصيل  ذوو)الطمبة  -4 
العالي( الطمب من الطمبة  الدراسيّ 

التفكير عمى مستوػ أعمى وعرض 
 ،مستقلّ  عمى نحو  االبتكار والعمل 
وبناء مياراتيم  ،وفي مجموعات

 .في التحقق
الطمبة ذوؼ  عّمميقّيم الم    راتالمؤشّ 

 .ةالخاّص  الحاجات
  ةالفرديّ  حاجات الطمبةتمبية. 
 أكثرَ  َتَقِنّيات   عّمميستخدم الم 

 الحاجاتة لتمبية شموليّ 
 .ةالخاّص 

  استخدام االستراتيجيات

 



 

 الحاجاتلتمبية األنسب 
 .ةالخاّص 

األدوات المستخدمة لمتعّرف      ةاألدلّ 
 .والنتائج طمبةال إلى

  تشير مالحظات الدرس إلى
 المتعّمقة بالطمبةالتعديالت 

 .األفراد
 ذىا ينفّ  جمسات المالحظة التي

 أو مشرف متخّصصزميل  
تعكس ثقافة شاممة في الغرفة 

 .جميع الطمبة تضمّ  الصفّية
 بعد ن ميعمّ مالحظات الم

صين المتخّص  التواصل معَ 
 .ةالخاّص  الحاجاتلتمبية 

 

 



 

 اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب : 10المجال الفرعي 

  فّعالال عّممالم
 وتشمل ىذه األنشطة استخدام  ،مالئمة في العموم عّمميدعم إلمام الطمبة بالقراءة والكتابة والحساب من خالل منيجيات تدريس وت

 العممّيةكتابة األنماط و  الميّمة منياخراج المعمومات الست ؛يةفّعالب العممّيةمن قراءة النصوص  طمبةمة المناسبة لتمكين الاألنشطة المنظّ 
 صة.متخّص  ةعمميّ مفردات واكتساب ة لمكممات اليوميّ  العممّيةفيم المعاني ، و بما في ذلك الوصف والشرح والمناقشة

 بما في ذلك  ،وعييم العددؼعمى تطوير  ويساعدىم ،المطموب في المناىج بالعمرات الرياضيفيم  ويربط طمبة،مميارات الحساب ل يدعم
 ةسوم البيانيّ وتفسير الرّ طات المعادالت والمخطّ سب وا عادة ترتيب مستوػ مناسب من الدقة واستخدام النِّ بتقدير المقدار واقتباس األرقام 

 .والغموض كالتشكّ  جوانبطات وتحديد ة وحساب المتوسّ ة وفيم االحتماليّ سب المئويّ استخدام النِّ و 
  ّالحجم والوحدات ترتيب وتقدير ة أنماط معياريّ ة واألعداد في بما في ذلك استخدام األفكار التناسبيّ  ،ةعوبة الرياضيّ مجاالت الّص د يحد

 وتحويميا.
 

  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 
المعايير 
 ةالتفصيميّ 

 ةبب من الطمتتطمّ يستخدم أنشطة 
ا في ، بمعمميبأسموب الكتابة 

 ذلك الوصف والشرح والمناقشة
لمكممات  العممّيةلمعاني لفيم ا
المفردات واكتساب  ةاليوميّ 

مناسبة و مة منظّ أنشطة يستخدم 
استخراج الطمبة ب من تتطمّ 

المعمومات من النصوص واإلجابة 
المكتوبة  األسئمة حول الموادّ  عن
وفيم  عمميّ بأسموب  كتابة الو 

استخدام من خالل يمّكن الطمبة، 
 التغذية الراجعة عمى نحو  دقيق،

من التفكير في نجاحيم في 
استخراج المعمومات من النصوص 

 األسئمة حول الموادّ  عنواإلجابة 

يدرك كيف يمكن أن تؤثر 
 عّممت فيمشكالت القراءة والكتابة 

في تدريسو  ويطّبق، العمومالطمبة 
عة من مجموعة متنوّ 

االستراتيجيات المناسبة لدروس 



 

أنشطة كما يستخدم  ،العممّية
 استخدام األرقامة بمن الطمتتطمب 
من  ِبَعدِّ ذلك جزءا   تياومعالج
 .والتحقق العمميّ النشاط 

ة لمكممات اليوميّ  العممّيةالمعاني 
 ويدرك ،العممّيةواكتساب المفردات 

 بالعمرفيم الرياضيات مرتبط  أنّ 
يستخدم و  ،المطموب في المناىج

 بناء الوعيفي  تسيمأنشطة 
، بما في ذلك تقدير العددؼّ 

المقدار واقتباس األرقام بمستوػ 
سب مناسب من الدقة واستخدام النِّ 

وا عادة ترتيب المعادالت 
 سومطات وتفسير الرّ والمخطّ 
ة سب المئويّ ة واستخدام النِّ البيانيّ 

ة وحساب وفيم االحتماليّ 
طات وتحديد جوانب المتوسّ 
 .ك والغموضالتشكّ 

 عمميّ المكتوبة والكتابة بأسموب  
لمكممات  العممّيةوفيم المعاني 

ة واكتساب المفردات اليوميّ 
 ،العممّية
فيم الرياضيات مرتبط  أنّ  ويدرك
، المطموب في المناىج بالعمر
عوبة مجاالت الّص  ويدرك
 ،الطمبةة التي يعاني منيا الرياضيّ 

بما في ذلك استخدام األفكار 
د بالشكل ة واألعداالتناسبيّ 
الحجم ترتيب وتقدير  المعيارؼّ 

 ويستخدم ،دات وتحويمياوالوح
ويفكر كيف األنشطة التعميمّية 

، العددؼّ  الوعيفي بناء تساعد 
بما في ذلك تقدير المقدار واقتباس 
األرقام بمستوػ مناسب من الدقة 

سب وا عادة ترتيب واستخدام النِّ 
طات وتفسير المعادالت والمخطّ 

سب ة واستخدام النِّ البيانيّ سوم الرّ 

من  الطمبةيتمّكن حتى  ؛العموم
تطوير  المعرفة ومناكتساب 

 ،القراءة والكتابة مياراتيم في
فيم الرياضيات مرتبط  أنّ  ويدرك
، المطموب في المناىج بالعمر
عوبة مجاالت الّص  ويدرك
ة التي يعاني منيا الطمبة، الرياضيّ 

بما في ذلك استخدام األفكار 
ة واألعداد بالشكل التناسبيّ 
وتقدير ترتيب الحجم  المعيارؼّ 

ويدرك كيف  ،والوحدات وتحويميا
ة يمكن لالستراتيجيات الخاّص 

عوبات، ب عمى ىذه الّص التغمّ 
األنشطة ويفيم كيف تبني 

 واالستراتيجيات الداعمة الوعيَ 
، بما في ذلك تقدير العددؼّ 

المقدار واقتباس األرقام بمستوػ 
سب مناسب من الدقة واستخدام النِّ 

ب المعادالت وا عادة ترتي



 

ة وحساب ة وفيم االحتماليّ المئويّ 
طات وتحديد جوانب المتوسّ 
 .ك والغموضالتشكّ 

 

سوم طات وتفسير الرّ والمخطّ 
ة سب المئويّ ة واستخدام النِّ البيانيّ 

ة وحساب وفيم االحتماليّ 
طات وتحديد جوانب المتوسّ 
 .ك والغموضالتشكّ 

 عمميَّ ال النصَّ الطمبة قراءة      راتالمؤشّ 
 .بكفاءة

  الطمبة تقريرا  شفوّيا  أو تقديم
 .عمميّ بأسموب   كتابّيا  

  األرقام في  الطمبةاستخدام
، نماطعة من األمجموعة متنوّ 

  .وفيميا
  الحسابات الطمبة إجراء

 .ة لمبياناتة األساسيّ اإلحصائيّ 

 

 َتَقِنّياتتشمل )ة الدرس طّ خُ      ةاألدلّ 
اإللمام بالقراءة والكتابة 

 .(العممّيةلممراجع 
   أو  ا  كتابيّ  الطمبة نشاطا   ُيَعد

يحتوؼ عمى  شفوّيا   ا  صممخّ 

 



 

مط والنَّ المغة والمحتوػ 
 .المناسب

   ة الدراسيّ  تعرض المواد
األنماط عة من متنوّ  مجموعة  
ْقِمّية  .الرَّ

 عمى  الطمبةمل عمل تيش
ْقِميِّ التالعب   .حيحالّص  الرَّ

 



 

 يؤّدون دور العمماء: الطمبة 3المجال 

 عمميّ مهارات التفكير ال :1المجال الفرعي 

 فّعالال عّممالم
  بما في ذلك ،عمميّ الطمبة من تطوير ميارات التفكير التمكين: 

o  ّ(،و...حتممةالمُ  المشكالتع توقّ و  ،االبتكار في استخدام المصادرو  ،صياغة األفكار ومراجعتياو  ،ة )توليد األفكارميارات إبداعي. 
o  َّفي تقديم  والتفكيرة، وتطبيق األفكار النظريّ  يا،وتحميمة األدلّ  وتفسيروتحديد المشكمة،  ،)طرح األسئمة قدؼّ ميارات التفكير الن

 .(ما وتقييميا، و... الحمول لمشكمة واقتراح ،إلضافة االستدالالت، واستخدام المالحظة المطالبات ودعميا
o  ّو... . والمسؤولّية، ،والمرونة والتعاون، ،ي دور في مجموعةوتولّ  ،ة )القيادةالميارات التعاوني 
o  ّوتقديميا ياواستخدام الراجعةالتغذية ة إنتاجي. 

 
  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 

المعايير 
 ةالتفصيميّ 

ظيار إلفرصة  الطمبةيمنح 
 العممّية المشكالتاإلبداع وعرض 

األفكار تقديم  ويطمب إلييم، 
لمساعدة في وتعديميا لتقديم ا

ويتيح ليم  ،المشكالتمعالجة ىذه 
إلثبات ميارات التفكير  فرصة

واألنشطة لتحفيز  م المصادريصمّ 
طمبة عندما ال لدػاإلبداع 

؛ بيدف ة  عمميّ  مشكالت  يواجيون 
 ُبغيَة تقديم ياوتعديماألفكار  توليد

المساعدة في معالجة ىذه 
 التي المشكالت بالطريقة نفِسيا

 عمى نحو   عمميّ ال التفكيرَ ُيَدرُِّس 
التركيز عمى  معَ  ،واضح

استراتيجيات تطوير اإلبداع 
ومساعدة  وتعزيز التفكير النقدؼّ 

ويطمُب  ،م التعاون عمى تعمّ  الطمبة
في  ا  دوا أفكار الطمبة أن يولّ  إلى

منيجيات بناء الميارات  يدمج
 ة وميارات التفكير النقدؼّ اإلبداعيّ 

 عمى نحو  ة والميارات التعاونيّ 
العموم،  موضوعات ىادف قصدَ 

ة د من التغطية االستراتيجيّ ويتأكّ 
لمثل ىذه الميارات عبر سالسل 



 

يم من طرح األسئمة ويمّكن ،النقدؼّ 
 ومعالجتيا وتحديد المشكمة

 ،سبقةباستخدام معرفتيم المُ 
لمتعاون في  فرصة   ويمنحيم

 مجموعات.

 ويصّمم. ،اإلبدا العاِلمُ  يمارُس فييا
 طمبةطرح ال لمتأكد من المصادر
المشكمة وتفسير  وتحديد االسئمةَ 

فضال  عن ، األدلة وتحميميا
لتطوير استخدام المالحظات 

 رحالشّ توضيح و الو  االستدالالت
 ،والمشاركة في التحميل النقدؼّ 

د من إتاحة ليتأكّ  كما ُيَصّمميا
ميارات إلظيار  طمبةمل الفرصة

القيادة والمبادرة والتعاون بأسموب  
اتخاذ و  ةل المسؤوليّ مرن وتحمّ 
 .التغذية الراجعةتقديم و  اإلجراءات

أثناء العمل ضمن مجموعات 
لدراسة ميزات  ا  ويراجعونيا مع
تحسينيا  ُسُبلدة و األفكار الجيّ 
 ةبالطمويساعد  ،أفضل عمى نحو  

عمى طرح األسئمة من خالل 
من تزويدىم بكممات استفيام )

 ،(؟وكيف ،ولماذا ،ماذا مثل:
سؤال لمتفكير في  واستكشاف كلّ 

، عنياإلجابة البيانات المطموب ا
 ،ةارتباطيا باألفكار النظريّ  ُسُبلو 

بإعطائيم عمى التعاون  ويساعدىم
 في العمل الجماعيّ  أدوارا  

 لىإ الطمب التعاوني، ومن خالل
نين مراقبة بعضيم ة معيّ بطم

وتقديم المالحظات حول ، بعضا  
 في المجموعة. ةبتعاون الطم ُسُبل

ويمّكن  ،طة األمدالدروس متوسّ 
الطمبة من التفكير في تطوير 

ما ، مّ عمميّ يم في التفكير الميارات
ما يمنحيم فرصة لمتفكير في 

اإلبداع  كيف أنّ وتحديد  وهباكتس
 ميّمة  والتعاون  والتفكير النقدؼّ 

 دور العمماء. يلتولّ 

العموم  الطمبة معَ يتعامل      راتالمؤشّ 
 ر ومعرفيّ بتكَ بأسموب  مُ 
 .وتعاونيّ 

 



 

استراتيجيات الدروس تشمل      ةاألدلّ 
 وتفكيرا  جماعّيا  مفتوحة  أسئمة  

 .وفرصا  لالبتكار
  المالحظة جمسات تبّيُن

ذىا صة التي ينفّ المتخّص 
ة منيجيّ  أنّ  أو مشرفزميل  

التعّمم ىي الفضول واألسئمة 
  .المفتوحة

  ّالصفّيةع ديكور الغرفة يشج 
عمى نحو  عمى التفكير الطمبة 
 .عمميّ 

 

 



 

 عمميّ العمل بأسموب   :2المجال الفرعي 

 فّعالال عّممالم
  َباستخدام وتنمية قدراتيم العممّية في المختبر والميدان،حول طبيعة العموم  التدريس والتعّمم المناسبة لتطوير فيم الطمبة يستخدم أساليب 

 حاكاة.المُ  وبتوظيف ةوالفكريّ  ةالماديّ النماذج 
   ة صالحة وقابمة لمتكرارلمخروج بأدلّ جمع البيانات  عممّية، وفي تصميم ؤوالتنبّ  عمى المالحظات يدعم الطمبة في طرح األسئمة بناء، 

 .المنيجياتتقييم و االستنتاجات إلى الوصول وفي  يا،وتحميم معالجة البياناتوفي 
  ّصحيح. عمى نحو  ات المختبرات استخدام معدّ  م الطمبةيعم 
  ّة ويدرك مفاىيم الصالحيّ ، نطاق ومدػ مناسبين لجمع البيانات، واختيار ةغير المستقمّ ة و المستقمّ المناسبة رات يدعم الطمبة لتحديد المتغي

 باألفكاراالستنتاجات  وربط ،والعالقات من البياناتوتحديد األنماط  ،الطمبة عندوتطوير فكرة االختبار العادل بط والدقة والتكرار والّض 
 .ياوشرح ةالطبيعيّ  غيرِ وتحديد النتائج  ،العممّية

 
  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 

المعايير 
 ةالتفصيميّ 

لتقديم األفكار  يستخدم التجاربَ 
 ،عمميّ بأسموب   لمطمبة حول العمل

بروتوكوالت لتطبيقيا  ليم ويقّدم
ويساعدىم عمى  ،عند إجراء العمل

نطوؼ عمى إجراء وم تالعم إدراك أنّ 

أو المحاكاة أو  تجاربَ يستخدم ال
يم لتعريف أو جميعَ  الميدانيَّ  العملَ 
حول العمل بأسموب   أفكارا  الطمبة 
طمبة عمى ال سؤاال  ويطرح  ،عمميّ 

ة تطوير فرضيّ فيو يجب عمييم 

 أو العملَ  يستخدم التجاربَ 
لتعريف الطمبة  كمييماأو  الميدانيَّ 

 ،عمميّ حول العمل بأسموب   أفكارا  
النماذج حول  ويطمب إلييم الّتنّبؤَ 

وضع  عمى ويساعدىم ،والمحاكاة

 الميدانيَّ  والعملَ  يستخدم التجاربَ 
المحاكاة و ة ة والفكريّ الماديّ والنماذج 

العمل  من إدراك أنّ  ةبين الطملتمك
ة عدّ خذ يمكن أن يتّ  عمميّ بأسموب 
ع بوض ةبلمطم ويسمح ،أشكال



 

االستدالالت، المالحظات و 
كما  يا،وتحميم ومعالجة البيانات

فكرة التكرار واالختبار يقّدم ليم 
 كيف ُتستخدم ويعّمميمالعادل، 
 عمى نحو  المختبرات  ُمَعّداتُ 
 صحيح.

بروتوكوالت م ليم وتوقعات، ويقدّ 
استخداميا لمتحقيق في يمكنيم 

والبحث عن األنماط في توقعاتيم، 
عن  ا  أفكار  ليمويقّدم  ،بياناتيم
ة المستقمّ  غيرِ ة و رات المستقمّ المتغيّ 
 ،الختبار العادل والتكرارل وأفكارا  

 تيم.امنيجيتقييم  ويطمب إلييم

 نسؤال لمتحقيق في موضوع معيّ 
ة حيث يمكنيم تطوير فرضيّ 

بوضع  ليميسمح وتوقعات، و 
ة لجمع الخاّص  يمبروتوكول
حول  م المشورةَ يقدّ  وقد، البيانات

لرؤية أنماط تحميل البيانات  ُسُبل
 بالفيم وربطيا بينياوعالقات 

 .عمميّ ال

ة لالستفسار عنيا، أسئمتيم الخاّص 
، ؤ بياة لمتنبّ وفرضياتيم الخاّص 

مع البيانات والتحميل ج وطرائق
نطاق ال، واختيار ة بيمالخاّص 

 ويطرح ،مبياناتالمناسبين لمدػ الو 
 عمى التفكير ةبالطم تحث  مة أسئ
باستخدام  ذونياينفّ التي  العممّيةفي 

 غيرِ ة و رات المستقمّ أفكار المتغيّ 
والتكرار  واالختبار العادل ةالمستقمّ 
ويعّمميم كيف  ،والدقةبط والّض 

 نقاطَ  ويحّددون  منيجياتيم يقّدمون 
 .ةغير الطبيعيّ البيانات 

ر المعّمم بيئة مناسبة يطوّ      راتالمؤشّ 
 .لمعمماء

  ّف الطمبة كعمماء في يتصر
جميع  تعامميم معَ 
 .خالل الدرس الموضوعات

 

م أسئمة أكثر ن لغة المعمّ تتضمّ      ةاألدلّ 
 .من اإلجابات

 



 

  ّم دفع الطمبة المعمّ  ُيالحع أن
 .ةأسئمتيم الخاّص  عنلإلجابة 

  ّالطمبة يطرحون  ُيالحع أن
 مون الفرضياتِ ويشكّ  األسئمةَ 

ويجمعون  ويختبرون األفكارَ 
ويخرجون  ويحممونيا البياناتِ 

ؼ إلى ا يؤدّ ممّ  ،باالستنتاجات
 أسئمة جديدة.

 



 

  التواصل حول العموم: 3المجال الفرعي 

 فّعالال عّممالم

  ّقابمة لمتحقيق والمشاركة. بطرائَق َيُعّدونياة السماح لمطمبة بتوصيل العموم يدرك أىمي 
 روابطَ تشمل ة التي باستخدام البنى المغويّ  عمميّ لتطوير قدرة الطمبة عمى توصيل فيميم الالمناسبة م والتعمّ منيجيات التدريس  يستخدم 

 أو بعد ذلك. ،خالف ذلكبأو  ،: لكنمثلمن  ،ةمنطقيّ 
  راتوالمذكّ ( االدعاءاتة التي تدعم والبيانات )األدلّ  عاءتقديم االدّ بناء ميارات الجدال، بما في ذلك فيم الحاجة إلى عمى الطمبة يساعد 

 .النتائجبيان ( و عاءاالدّ بيانات ح سبب دعم التي توّض )
 والتوضيحوتقديم المعمومات بما في ذلك االستكشاف والتسمية،  ،أخرػ لمكتابةمنيجيات م الطمبة من تعمّ  ُيَمّكن. 
 أكثر  ةيّ إعالم ة ووسائلُ المختبر الرسميّ  عة من الوسائط، بما في ذلك تقاريرُ متنوّ مجموعة من خالل العموم بالتواصل حول لمطمبة  يسمح

بداعا  لُ  ا  تعبير  مقاطع تصوير ة أو مصقات أو المقاالت الصحفيّ ة أو المُ ة أو المسرحيات النصيّ ذلك كتابة الرسائل النصيّ  ويشملُ ، ا  غويّ وا 
 أو تدريس درس. ُمرفقة  بالموسيقى تقديمياأو  الفيديو

  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 
المعايير 
 ةالتفصيميّ 

الطمبة التواصل حول  إلىيطمب 
باستخدام تقارير  العممّيةمعرفتيم 

 ،ة لمعمل التجريبيّ المختبر الرسميّ 
تقديم المزيد من  ويطمب إلييم

 ياويستخدمة كتابيّ  ا  أنماط طيخطّ 
في الكتابة حول  ةبلدعم الطم
، بما في ذلك أقسام التجارب

ستخدمة المُ  والطرائقمة مقدّ ال

من خالل  ة  منطقيّ  عالقات  يبني 
 ةبالطم إلى، ويطمب مأنشطة التعمّ 

أو وسائل االتصال  تطبيقَ 
جممة الجزأين من لجمع  يااستخدام

عة من متنوّ معرفة  بمجموعة  يمتمك
 العممّيةلكتابة المعرفة  الطرائق

والتواصل بشأنيا، بما في ذلك 
االستكشاف والتسمية وتقيم 



 

موضوعات ة حول المعرفة العامّ 
نة، باستخدام ة معيّ مفاىيميّ 

 عروضأو  العروض الّتقديمّية
 ُسُبلويعتمد عمى وضوح  ،الفيديو

الذؼ يستخدميا  عمميّ التواصل ال
أخطاء  ةمالحظة أيّ  ، معَ الطمبة
 .َنْحِوّية

 ويستخدم ،ستنتاجاتاالنتائج و الو 
ة عمى بىذه األنماط لمساعدة الطم

بما في ذلك  ججبناء الحُ 
 ،راتوالمذكّ والبيانات عاءات االدّ 

آليات باستخدام  ويجرؼ الّتجاِربَ 
، بما في ذلك بديمةتواصل 

الفيديو مقاطع النصوص و 
و... ة والقصائد والعروض التقديميّ 

 ويصّحح ،العممّيةاألفكار  ُبغيَة نقل
ستخدمة ة المناسبة المُ غويّ البنى الم  

 .الطمبة في كتابات

من مراجعة عمل  ويمّكنيم ،معا  
ة نقاط القوّ ز إلبرا بعضا  بعضيم 

 ويمّكنيم، والضعف في كتاباتيم
من تصحيح أعماليم وا عادة 

التي  المعاييرَ ر ويطوّ  ،صياغتيا
ا في التزاُميا ةبمى الطميجب ع

كان أسموب  ا  أيّ  العممّيةاتصاالتيم 
 .قونويطبّ التواصل الذؼ 

جج المعمومات والشرح وبناء حُ 
الطمبة عمى  ويساعد ،ةأكثر رسميّ 

تحديد نوع التواصل المناسب 
، ووضع معايير لمجموعة الميامّ 

 ،ليا ا  فقلتقييم عمل الطمبة وَ 
بنية الجممة واألسموب ويدّرسيم 

 ةوالفقرات والتراكيب المنطقيّ 
لمتواصل  ميّمة ِبَوصفيا ُمَكّونات

 .عمميّ ال

لمتواصل  ا  الطمبة خيار  ُيمنح     راتالمؤشّ 
  .حول ما تعّمموه

  ّة ودعم يمكن لمطمبة بناء األدل
 .العممّيةجج حول القضايا الحُ 

 

نماذج عمل الطمبة تبّين      األدلة
عة من أساليب مجموعة متنوّ 

 .مالعرض وأنماط التعمّ 
  ُمة لمطمبة المقدّ  ظير الفرُص ت

 



 

 ،عن قضايا العموم لدفاعَ ا
 معَ  ججتقديم الحُ  مياراتِ و 

 ،ةِ يّ المنطق ةِ الخمفيّ و  ،ةاألدلّ 
 .واالستنتاج

 



 

  العممّيةالطمبة ومواقفهم وتصّرفاتهم  ُهِوّياتتطوير  :4المجال الفرعي 

 فّعالال عّممالم

 طمبةال أنّ من وتقييميا وربطيا، ويتأّكد المعارف تعزيز عمى ز يركّ و  ،كعمماء ُىِوّيتيمتعزيز لعمى نحو  شخصّي  طمبةالعموم بال يربط 
 م العموم.بتعمّ مرتبطة ة الثقافيّ  وخمفّياتيماىتماماتيم وأفكارىم ومعارفيم وخبراتيم  أنّ يعرفون 

 ياتيم في المنزل والمجتمعيحصل عمييا الطمبة من حالمعرفة التي لتعزيز استخدام األسئمة المفتوحة من خالل في ضمان ذلك  يسيم، 
 .م العمومربطيا بتعمّ و 
 تشارك صغيرة قبل أن  ة  جماعيّ  مناقشات   مستخدما   ،حتى أولئك الذين يشعرون بالخجل ،مفي أنشطة التعمّ  طمبةيحاول إشراك جميع ال

م التي تعتمد عمى جوانب حياة تصميم أنشطة التعمّ من خالل  والمحميّ  الطابع الشخصيّ  ويضيف ،الصفّيةمجموعة في المناقشات  كل  
مساعدة الطمبة عمى  من ىاتين االستراتيجيتين عمما  أّنو سيتمّكن باستخدامالمحمية  بسياقات الطمبة ُمرتبطة  ا يجعل العموم ممّ  طمبة،ال

ة اإلعالميّ  مشاركة الطمبة بالموادّ ، وتعزيز مدػ ياونقم العممّيةفائدة الميارات  ومعرفةتطوير القيم والمواقف واألعراف المرتبطة بالعموم، 
 ث الطمبة عن العموم خارج بيئة المدرسة المباشرة.خارج المدرسة، وتعزيز فرص تحدّ  العممّية بالفعالياتالمرتبطة بالعموم، والمشاركة 

  
  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 

المعايير 
 ةالتفصيميّ 

أسئمة  تيدُف عمى الطمبة يطرح 
واىتماماتيم  معارفيم إلى تقييم
إشراكيم ويسعى إلى  ،السابقة

ويقّيمو  عمميَّ المحتوػ الز يعزّ 
 ةبويربطو باىتمامات الطم

ومعارفيم وثقافاتيم وخبراتيم من 

 عمى مبنّيا  ا  صفيّ  ُمناخا  ر يطوّ 
 اىتمامات الطمبةثير وي ةيّ الشمول

 وخبراتيم ومعارفيم وثقافاتيم

تيدف إلى  م  تعمّ  يبتكر أنشطةَ 
مواقف الطمبة  فيالتأثير 
، فاتيم المرتبطة بالعموموتصرّ 



 

في الدرس، وتطوير  جميعيم
 ذواتالسياقات  الروابط معَ 

عمى تطوير  لمساعدتيمالعالقة 
 ُىِوّيتيمالعموم وبناء  الروابط معَ 

 .كعمماء

 ،طرح األسئمة المفتوحةخالل 
 إضفاء طابع شخصيّ  ويحاول

 وتطوير روابط معَ  ممّ عمى التع
ة وحياتيم المحميّ  سياقات الطمبة

ة بجميع الطم َوُيْشِركُ  ،ةالشخصيّ 
مثل من م، في أنشطة التعمّ 

صغيرة  ةاستخدام مناقشات جماعيّ 
مجموعة في  قبل أن تشارك كل  

 .الصفّيةالمناقشات 

طرح األسئمة من خالل رىا ويقدّ 
 طمبةويمنح جميع ال، المفتوحة

بالقدرة عمى المشاركة في  ا  شعور 
 معّ  روابطَ  ويبني ،تعاونيّ  َجوّ  

ليجعميم ة المحميّ  سياقات الطمبة
 ومرتبطةم "ليم" و العم يشعرون بأنّ 

 طمبةمواقف ال ويؤّثر في ،بحياتيم
 بالعموم. المرتبطة فاتيموتصرّ 

 العممّيةفائدة الميارات  ويعرف
وتعزيز مدػ مشاركة ، نقميا ُسُبلو 

ة اإلعالميّ  في الموادّ الطمبة 
وييدف إلى  ،المرتبطة بالعموم

 الفعالياتفي  طمبةال إشراك
لى زيادة المدرسةخارج  العممّية ، وا 
عن العموم خارج  تحّدثيممدػ 

، في ذلك ولممساعدةلمدرسة. ا
مباشرة بحياة  ترتبطُ  أنشطة   ُيَصّمم

 موسياقاتية الشخصيّ  طمبةال
اىتماماتيم تثير و ، ةالمحميّ 

وتجاربيم  ومعارفيم وثقافاتيم
العموم  يشعرون بأنّ ى رىم حتوتقدّ 
 ."ليم"

م الطمبة، ومن يعرف المعمّ      راتالمؤشّ 
ىم، ومن أين أتوا، ولماذا 

م، وكيف يريدون التعمّ 
 .مون يتعمّ 

 ويرػ  ،يرتبط الطالب بالعموم

 



 

 .في الحياة أنيا ميّمة
 انات  بيو  أدوات  م المعمّ استخدام      ةاألدلّ 

 .ةبالطم إلىف لمتعرّ 
  المالحظة  جمساتُ الحظت

أو مشرف ذىا زميل  ينفّ  التي
 ةيّ تعاونصفّية  بيئة   متخّصص

 .ةوشموليّ 
 المستفيدين ةبزيادة عدد الطم 

الموجودة  العممّيةمن الفرص 
  .الصفّيةالغرفة خارج 

 الذين  ةبزيادة عدد الطم
يستكشفون العموم كاختيار 

 .ون بوييتمّ  ِمْيِنيّ  

 

  وتعّممهاالعموم : أخالقيات تدريس 4المجال 

 ة والقضايا المثيرة لمجدل في تعميم العمومالت األخالقيّ عِض تدريس المُ  :1المجال الفرعي 

 فّعالال عّممالوصف: الم



 

 بما في ذلك  ،في مختمف مجاالت الحياة اي، ويستخدموالعمميات واإلجراءات العممّيةفة ة الكامنة وراء المعر القضايا األخالقيّ  يعرف
 ة.ة والشخصيّ ة والتكنولوجيّ واألكاديميّ  الِمْيِنّيةالمجاالت 

 ة والدينيّ ة والثقافيّ  ةِ اتيم االجتماعيّ عمى خمفيّ  بناء  مختمفة  بطرائقَ ة ويدركونيا الت األخالقيّ عِض المُ  يتعاممون معَ طمبة سال أنّ  يعرف
 ة.ة والسياسيّ واالقتصاديّ 

  ّة.ة الصفيّ الدراسيّ  ة في العموم والتكنولوجيا من خالل العديد من الميامّ القضايا األخالقيّ  ومناقشات طمبةم فيم اليقي 
 أكاديمّية الموضوعات بطرائقَ ىذه  ويقّدم ،خالقية في العموماألموضوعات بال المرتبطةوالدينية  ةَ الثقافيّ  الحساسياتِ  يدرك. 
  ة في القضايا االجتماعيّ  ىاودور م و ة العمعند مناقشة أىميّ  العممّيةالحقائق والنظريات والمنيجيات يبني أساليبو في التدريس عمى

 ة.ة واالقتصاديّ ة والتكنولوجيّ والسياسيّ 
أو  الُمناخ،ر أو تغيّ  ،رالقضايا البيئية والتحّض مثل من يم العموم )المثيرة لمجدل في مجال تعم الموضوعاتمناقشة فرصا  ل طمبةيتيح لم
زارة وَ  تمتزم فمسفةَ مستنيرة  بطرائقَ )إضافة محتوػ المناىج من السياق األردني( ة( أو البحوث الجينيّ  ،ة واالستنساخات الطاقة النوويّ محطّ 

 .ةالشخصيّ عتقدات والمُ ز عن التحيّ  بعيدا  ، مالتربية والتعميم ونتائج التعمّ 
  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 

المعايير 
 ةالتفصيميّ 

 ةَ األخالقيّ  التِ عِض المُ يدرك 
ال العموم في مجالموجودة 

قد والتكنولوجيا والطريقة التي 
القضايا  في ىذهيشارك بيا الطمبة 

ة بناء  عمى خمفياتيم الثقافيّ 

 ةَ األخالقيّ  التِ عِض يدرك المُ 
الموجودة في مجال العموم 

والتكنولوجيا والطريقة التي قد 
القضايا  في ىذهيشارك بيا الطمبة 

ة بناء  عمى خمفياتيم الثقافيّ 

 ةَ األخالقيّ  التِ عِض يدرك المُ 
الموجودة في مجال العموم 

ويثيرىا في دروس  ،والتكنولوجيا
ويّعول عمى خبرات الطمبة  ،العموم

ة ة واالجتماعيّ يّ وخمفياتيم الثقاف

 ةَ األخالقيّ  التِ عِض يدرك المُ 
الموجودة في مجال العموم 

ع الطمبة عمى ويشجّ  ،والتكنولوجيا
المثيرة لمجدل  القضاياتحديد 

ة أوضاع حقيقيّ  ويربطيا معَ 



 

 ،ةة واالقتصاديّ ة والدينيّ واالجتماعيّ 
الت قد عِض ىذه المُ  أنّ  ويعرف

 تكون في المنياج الدراسيّ 
 .الوطنيّ 

 ،ةة واالقتصاديّ ة والدينيّ واالجتماعيّ 
ومفتوحة  أكاديمّيةبيئة  ويطّور

ليتمّكن الطمبة من مناقشة ىذه 
زارة التربية وَ  بالتزام فمسفةالقضايا 

 م.والتعميم ونتائج التعمّ 

إلبراز  ةة واالقتصاديّ والدينيّ 
متباينة حول النظر اليات جُ وُ 

والبحث  العممّيةقضايا المعرفة 
ىذه القضايا  ويناقش ،والتطبيق
ويمتزم  ،ستنيرمُ وَ  عمميّ بأسموب 

وفي  ،زارة التربية والتعميموَ  فمسفةَ 
المناقشات عمى  نفِسو يبنيالوقت 

بعيدا   العممّيةالمعرفة والمنيجيات 
لسيطرة أو ا ز الشخصيّ عن التحيّ 

 ،عمى النقاش البّناء واألكاديميّ 
وُيقّيم فيم الطمبة لوجود العديد من 

 ة في العموم.القضايا األخالقيّ 

 ،حول العالم ومناقشات مستمّرة
في اآلراء  ويتيح ليم البحثَ 
حول  التي تدورواألفكار المختمفة 
ة في العموم القضايا األخالقيّ 

 ،وتقديم نتائجيا خالل الدرس
ة لزيادة م المشاريع الدراسيّ وينظّ 

 الوعي في المدرسة حول القضايا
في العموم والتكنولوجيا، ة الجدليّ 

وتقديم ىذه المشاريع إلى 
لى  ة أوسعَ مجموعات طالبيّ  وا 

مدػ فيم ويقّيم  ،المحميّ  المجتمع
القضايا  ويناقشيم في ،الطمبة

 ة في العموم والتكنولوجيا.األخالقيّ 
م خمفيات الطمبة يدرك المعمّ      راتالمؤشّ 

 يضيفوىايات نظرىم التي جُ وُ وَ 
 .الصفّيةالغرفة إلى 

  جميع التدريس  أساليبُ تحترم
، وتعامميم عمى َحدّ  ةبالطم
 .سواء

 



 

 العموم  معَ م المعمّ  يتعامل
زارة التربية وَ  ممتزما  فمسفة

 .والتعميم
 يستخدم المعّمم األدواتِ      ةاألدلّ 

 .الطمبة إلىلمتعّرف  والبياناتِ 
  عمى إذا ُسئل الطمبة يجيبون

إيجابي في أجواء صفّية  نحو  
 .سم باالحترامتتّ 

  المالحظة  جمساتُ لم تالحع
أو مشرف ذىا زميل  ينفّ  التي

ا  أو زا  شخصيّ تحي   متخّصص
 .سيطرة عمى النقاش

 

 

 



 

 عمميّ األخالقيات في التحقق والبحث ال: 2المجال الفرعي 

 فّعالال عّممالوصف: الم

 ة ة واإلنسانيّ السالمة األكاديميّ من خالل إجراءات ق موضوع التحقويعالج ، إجرائيماة وشرعيّ  عمميّ التحقق والبحث الأخالقيات  يدرك
 يا.التي يستحقّ 

  جمعوأنماط ، والمسوحات( ذلك التجاربَ  وشملُ والقيود )ة البحث ة في منيجيّ بما في ذلك الشفافيّ  ،عمميّ البحث الالتحقق و قواعد يعرف 
 ،(ةالصوريّ دلة األة أو مثل البيانات البيئيّ من ) التالعب فيياة و النوعيّ ة أ، وتفسير البيانات الكميّ البيانات من البشر أو الحيوانات

 .عمميّ نتائج البحث الوا عداد التقارير حول ، ي ذلك الحيوانات والطبيعة والبشربما ف ،ةمعالجة الموضوعات التجريبيّ و 
  ّعن فيم اليياكل  ، فضال  العممّيةعند تنفيذ األبحاث  واإلنسانّيةة السالمة األكاديميّ إجراءات القواعد عمى  تطبيقة أىميّ لمطمبة د يؤك

 ىذا البحث.التي ُبني عمييا ة القانونيّ 
 وشرعّيتيما عمميّ البحث الالتحقق و القواعد حول أخالقيات  ، ويطّبقالطمبةفيم  يقيذم. 

  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 
المعايير 
 ةالتفصيميّ 

إجراء التحقق والبحث  ُسُبليدرك 
، فضال  عن القواعد عمميّ ال

ة لمثل ىذا ة والشرعيّ األخالقيّ 
ىذه القواعد  لمطمبةد ويؤكّ  ،البحث
ة المخبريّ ب أثناء مناقشة التجارِ في 

إجراء التحقق والبحث  ُسُبليدرك 
ح ىذه المعرفة من ويوّض  ،عمميّ ال

في  العممّية التجاِربَ خالل تطبيقو 
أو  الصفّيةالمختبر أو الغرفة 

في  العممّية ويشرح النتائجَ  كمييما،

ة ة واألخالقيّ القانونيّ  يعرف القواعدَ 
 عمميّ إلجراء التحقق والبحث ال

 ،الصفّيةقيا في الغرف ويطبّ 
إجراء  ُسُبللمطمبة  ويوّضح
 التزام القواعد معَ  العممّيةالتجارب 

ة واألخالقيّ  القانونيةّ  يعرف القواعدَ 
 عمميّ إلجراء التحقق والبحث ال

 الصفّيةقيا في الغرف ويطبّ 
يسمح لمطمبة بإجراء و  ،وخارجيا

إلثبات  عمميّ التحقق والبحث ال



 

المشروحة في الكتب واألبحاث 
 ة.المدرسيّ 

 ُسُبلل واألخالقيّ  القانونيّ  السياقين
  الوصول إلييا.

 العمميّ  بشرعّية البحثقة المتعمّ 
 ،ةة واألكاديميّ اإلنسانيّ  ونزاىتو
استنتاج النتائج  ُسُبلح ويوّض 

بصدق ودقة من البيانات التي 
من التجارب أو المصادر  ُجمعت

 معَ  ة،المصداقيّ  ذواتاألخرػ 
في إبراز مخاطر التالعب 

 البيانات وتفسيرىا عمى نحو  كاذب  
وُيقّيم مستوػ  ،عمميّ في البحث ال

فيم الطمبة إلجراءات السالمة 
ة ة واإلنسانيّ ة واألكاديميّ القانونيّ 

عند إجراء التحقق والبحث 
 .عمميّ ال

 قواعدىماوتطبيق ليما فيميم 
المتعمقة بإجراءات السالمة 

، ة ة واإلنسانيّ ة واألكاديميّ القانونيّ 
 مختمفة   الطمبة بمصادرَ  ويزّود

لمبيانات ليتمّكنوا من عمل 
استدالالت صحيحة ودقيقة، 

إلى نموذج الممارسة  إضافة  
 بالتعامل معَ  دة الخاّص الجيّ 

ة )البيانات ة والنوعيّ البيانات الكميّ 
 ،ةعمميّ بة من تجرِ  ُجمعتالتي 

 ،ةدائرة اإلحصاءات العامّ وبيانات 
ة بيانات المالحظات النوعيّ و 

المحاكاة في  العممّيةلمظواىر 
ويقّيم  ،(الصفّية الغرفالمختبر أو 
يم وتطبيق ةبالطممستوػ فيم 

ة قة بالنزاىة القانونيّ مقواعد المتعمّ ل
 ة في ميامّ واإلنسانيّ ة واألكاديميّ 

 .عمميّ التحقق والبحث ال
  قواعَد البحثيعرف المعّمم      راتالمؤشّ 



 

 وجوانبو القانونّية عمميّ ال
 .ياويحترم

  ّقواعِد ة يدرك الطمبة أىمي
وجوانبو  عمميّ ال البحث

 .القانونّية
  االستنتاجاتِ  الطمبة أنّ يعرف 

رَ من البيانات يجب أن   ُتَفسَّ
 .بصدق وعناية

سيناريوىات وأسئمة يستخدميا     ةاألدلّ 
 قواعِد البحثم لمناقشة المعمّ 

 .وجوانبو القانونّية عمميّ ال
  ّة التي الدرجات التحصيمي

 .الطالب عّممد مستوػ تتحدّ 
  ِفي  ةُ التحصيميّ  درجاُت الطالب

 .عمميّ البحث ال

 

 

 

  



 

 واستخدامهما عمميّ أخالقيات البحث عن المعرفة والبحث ال: 3المجال الفرعي 

 فّعالال عّممالوصف: الم

  َوالخرافاتِ  األساطيرَ  ويكشف، عمميّ ة وموثوقة لمبحث والمحتوػ المصداقيّ  ذوات يمتمك المعرفة والميارات في البحث عن مصادر 
 .العممّيةة والمعرفة باستخدام األدلّ 

  الموثوقينمصدر الو والبحث  العممّيةف لممعرفة مزيّ المصدر البين  الفرقَ  ُسُبليعرف. 
  واألصالة. ةُ المصداقيّ  حيثُ من  المصادر وتقييم مستواىاالعثور عمى  ُسُبل ةبح لمطميوّض 
 القواعد في  ويقّيم تطبيَقيم تمك، الصفّيةالغرفة في الطمبة تطبيقو عمى  ُسُبلح ويوّض  ،عمميّ يعرف قواعد االستشياد الصحيح لمبحث ال

 يم.ميامّ 
  الخبير عّممالم  األول عّممالم الُمتخّصص عّممالم / المبتدئالمرّخص عّممالم 

المعايير 
 ةالتفصيميّ 

المعرفة مصادر يدرك الفرق بين 
 الموثوقة وغيرِ  البحث العمميّ و 

ويستخدم في تدريسو  ،الموثوقة
ويذكر  ،بيا موثوقا   مصادرَ  العموم
صحيح  عمى نحو   المصدرَ لمطمبة 

 أثناء تقديم الدروس.في 

يستطيع تحديد مدػ أصالة 
وموثوقّيتو المصدر العممي 

من خالل التحقق من  ومصداقّيتو
ة وسمعتو األكاديميّ  خبرة المؤّلف

ة سة لممؤسّ القانونيّ  ةمكانالو 
المسؤولة عن نشر المصدر 

يشمُل وطبيعة النشر ) عمميّ ال

يستطيع تحديد مدػ أصالة 
وموثوقّيتو  المصدر العمميّ 

المشاريع  ويخّطط ومصداقّيتو،
تحديد أصالة  عممّيةلمطمبة إلثبات 

وموثوقّيتيا المصادر تمك 
ويقّيم  ،العممّية ومصداقّيتيا

 ة  عمميّ  مصادرَ استخدام الطمبة 

العديد من مصادر البحث يدمج 
 ،ةالدراسيّ  مياّموفي  عمميّ ال

ع الطمبة عمى البحث عن ويشجّ 
، مستقلّ  عمى نحو  المحتوػ 
مدػ أصالة تقييم  إلييمويطمب 

 يمالمصادر التي ذكروىا في ميامّ 
يتعاون و  وموثوقّيتيا ومصداقّيتيا،



 

مالء، الزّ  مراجعةَ  ََ  المصدرُ 
، ، الكتاب المدرسيّ والكتاَب الُمَعّدل

 ،(وغيرىم والِمَنّصَة اإللكترونّية،
عند لمطمبة ىذه المعرفة ح ويوّض 
ث عن مصادر البحث التحدّ 

 المختمفة. عمميّ ال

ة يم الدراسيّ مختمفة في ميامّ 
ويشّجعيم  ،ةالمدرسيّ  يمواجباتو 

 عمميّ عمى التعاون في البحث ال
وتبادل المعمومات لضمان فيميم 

 يا.ة واحترامِ الفكريّ  الُممكّيةَ 

الوعي لرفع مستوػ زمالئو  معَ 
ة ة ومصداقيّ ة الفكريّ ة الممكيّ بأىميّ 

 تياأصالو  العممّيةالمصادر 
 إلى المدرسةبالنسبة وموثوقّيتيا 
 .َكُكلّ والمجتمع 

حول  م المعمم تعميمات  يقدّ       راتالمؤشّ 
 .العممّيةتقييم المصادر 

  ّة النزاىة يدرك الطمبة أىمي
واألمانة في مشاركة األبحاث 

 .العممّية

 

طط الدروس حول تقييم خُ      ةاألدلّ 
 .العممّيةالمصادر 

  َةُ البحثيّ  الطمبةِ  مشاريعُ  ستخدمُ ت 
ظير تُ وَ  ،بيا موثوقا   معمومات  

 .ةة الفكريّ احتراما  لمممكيّ 

 

 


