
1 
 

 و التعلٌموزارة التربٌة 

 التربوي التدرٌب و فاإلشرا إدارة

 

 

          للمعلم التخصصية المعايير وثيقة

 العلوم االنسانية 

 ة والتربية اإلجتماعية التربية اإلسالمي 

 (الثاني عشر-من األول األساسي للصفوف)

 

 

 

 2018لعام 



2 
 

 

 ةالمجاالت والمجاالت الفرعي   إلىة نظرة عام  

 األمثمة المجال الفرعي   المجال
الدراسات  معرفة محتوػ  .1 .الِمْيِنّيةالمعرفة 

 .ةاالجتماعيّ 
مي الدراسات لدػ معمّ 
ة عميق لممادّ  ة فيم  االجتماعيّ 

سونيا، ( التي يدرّ )الموادّ 
المشتركة  ويشمل ذلك الحقائق  

والمفاىيم  صاتبين التخّص 
 والنظريات والميارات والمغات

واالستقصاء والتمثيل في مجال 
يستند كما ص. التخّص 

ن في تدريسيم عمى معّممو ال
ة في ُمتمّرسو  عميقةمعرفة 

، ةمحتوػ الدراسات االجتماعيّ 
ًا خالل ر تدريجيّ تتطوّ  التي

 .الِمْيِنّيةمسيرتيم 
 الطمبة تعمُّممعرفة كيفية  .2 

 .ةاالجتماعيّ  راساتِ الد
الدراسات  معّممويدرك 

 الطمبة تعمُّمة ة كيفيّ االجتماعيّ 
ولدييم معرفة  ىذه الدراسات،

ة إيصال مادّ  بكيفّية متخّصصة
ليم، الدراسات االجتماعية 

 ن، متمّكنون معّممو ؛ أؼ الوىم
من تطويع طريقة معّممو 

 تعمُّمالتدريس بحيث تدعم ال
دة وبما المتعدّ ره بمراحل تطوّ 

يخدم جميع القدرات والخمفيات 
 ىمدور  معّممو  ، ويدركون ةالثقافيّ 

صفيم ُمي ّسرين  الطمبة تعمُّمل ِبو 
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متمحور نيج تدريس  رون ويطوّ 
 الطالب. حول

 تطوير فيم اجتماعيّ  .3 .الِمْيِنّيةالممارسة 
ة من مدنيّ  و ُىِوّيةومشاركة 

خالل فيم الغاية من 
تدريس الدراسات 

 .ةاالجتماعيّ 

ن فكرة واضحة معّممو يمتمك ال
حول الغاية من تدريس 

يا، وتعمُّم ةالدراسات االجتماعيّ 
تدريس  عندما يفّكرون في وىم
 يأخذون معّممو الدراسات تمك 

 سبان المتطمباتِ في الحُ 
 والوثائق   ة  المحميّ  ة  القانونيّ 

 ة.والتوجييات الدوليّ 
التدريس: التخطيط،  .4 

م، إعداد التعميم، التقيي
 .التفكيرالتقارير، 

الدراسات  معّممويدرك 
التعميم الممتاز  ة أنّ االجتماعيّ 

 الممتازيعتمد عمى التنظيم 
وتطبيق الخبرات واألنشطة 

 وىم يعممون معّممو  ،ةيّ تعمُّمال
ال عمى تخطيط تدريس فعّ 

ن غايات/ يتضمّ وتنفيذه بحيُث 
واستراتيجيات  طموحة،أىداف 

عة متنوّ  تدريس ومصادر  
الطمبة  لتطوير معارف  

ومواقفيم  يموقيم يموميارات
القدرة عمى  ولدييم ،ةالسموكيّ 

 ،ة والمنياج التعميميّ تقييم المادّ 
تقييم  استراتيجياتقون ويطبّ 

مون التغذية ويقدّ  ،مختمفة
ون التقارير حول ويعدّ  ،الراجعة

رون في ويفكّ  الطمبة، تعمُّم
 ،تحسين أدائيم طرائق

 توجد طراءقُ أنو  ويدركون 
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عديدة لمحصول عمى المعرفة 
ة التي والميارات في المادّ 

بين  ويمّيزون  ،يدّرسونيا
تقييم لالستجابة إلى الالتدريس و 
 الطمبة،جميع  حاجات
 التفكيرة أىميّ  ويدركون 
في تكييف  المستمرّ 

 ياوتعديم ةالممارسات التدريسيّ 
 .ياوتحسين

آمنة  تعمُّمخمق بيئة  .5 
 .وداعمة ودامجة

آمنة  تعمُّمن بيئة معّممو يخمق ال
وداعمة ودامجة لتعميم 

يرغب  ،ةالدراسات االجتماعيّ 
 المخاطرةفي  فييا الطمبة
االنخراط في و  ةاألكاديميّ 

آراء ة في عدّ  بالتفكير النقدؼّ 
ُوُجيات  نظر. و 

الدراسات  معّممو ي ُعدُّ  .عالتنوّ  .6 
 ُميّماً أساسًا  ع  ة التنوّ االجتماعيّ 

وعنصرًا مقصودًا في التعميم 
 ويدركون  الممتازين،والتدريس 

 ة  االجتماعيّ  الدراساتِ  أنّ 
 حاجاتِ تخاطب  الممتازة  
 ويسبرون  ،المختمفة   المتعّمم
المتعمقة  الموضوعات أغوار  
 .ويناقشونياة ع والتعدديّ بالتنوّ 

الدراسات  معّممويحمل  الِمْيِنّي.ر التطوّ  .7 الِمْيِنّي.ر التطوّ 
ة تطوير ة مسؤوليّ االجتماعيّ 

التدريس من خالل التفكير 
 والتقييم الذاتيّ  النقدؼّ 
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والحصول عمى التغذية 
ر والتطوّ  ،الراجعة من اآلخرين

 .المالئم والمستمرّ الِمْيِنيّ 
 

 

 

 ص المستويات األربعةممخ  

 التعريف المعيار مستوى الخبرة
في ىذا  ،ميكون المعمّ  .مقبول ناٍم.

ة كفؤًا لتدريس مادّ  ،المستوػ 
ة، ولديو الدراسات االجتماعيّ 

 ،ةالمادّ  بموضوعدة معرفة جيّ 
ودروسو مقبولة المستوػ 

 ، كما ُتستخدمبصورة ثابتة
 في ىذا المستوػ  المصادرُ 
عمى نحٍو  تعمُّملمساندة ال

التدريس انخراط  ويضمّ  مالئم،
. أّما الوقُت، فال بعمميم الطمبة

ىذا المستوػ يضيُع منو في 
 التقييمُ  ، ويثرؼ اً القميل جدّ  غيرُ 
 ،م والدقيق التخطيط  نتظ  المُ 

 الذؼ بدوره يتناسب مع  
الذين يمتمكون  حاجات الطمبة

ُيحاط  ،نقاط بداية مختمفة و 
ميم بمدػ تقدّ عممًا  الطمبةُ 
من خالل  نيمة تحسُّ يّ وكيف

 ،العالمات والتغذية الراجعة
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عمم يم في  ويراقب المعّممون 
ويتناولون  ،ةالحّص  أثناء

ِمْن الخاطئة ة العامّ  األفكار   و 
فقيا يم و  ط  ط  يعّدلون خُ  ث م  

في . تعمُّمبيدف دعم ال
ّصمة ىذا المستوػ  ُيع دُّ ، الُمح 
يبدون  الطمبة مقبواًل ألنّ 
مًا قون تقدّ ويحقّ  بعمميماىتمامًا 

 ة.مناسبًا لقدراتيم بصورة عامّ 
المعّممين تصبح خبرات   .متمّكن .ُمتمّرس

 ومعارفيم في ىذا المستوػ 
كافية لمنحيم الثقة في 

ن فاعميتو الذؼ تتحسّ  ،التدريس
الطمبة في ضمان تحفيز 

وتكون  ،باستمرار وانخراطيم
ة ة بالمادّ معرفة قويّ  لدييم
 الطمبةا يحّمس ممّ  ،عموماً 

 ،تحّدياً  يمويخمق لدػ معظم
ويساىم في زيادة فاعمية 

إجراءات التقييم أّما . تعمُّمال
 فتمّكنقيقة دالمنتظمة وال

من في ىذا المستوػ مين المعمّ 
في  الطمبةومساعدة  التخطيط
 ، وفيو تكون تحصيميم

العالمات والتغذية الراجعة 
 التي يقّدميا المعّممون لمطمبة

يساىم في مّما  ،الةة وفعّ مستمرّ 
 مستواىم الطمبةمعرفة ضمان 

دراك و   نتيجةً . تحسينو ةيّ كيفا 
ػ ىذ المستو  ُيع دُّ ، لذلك
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 الطمبة فيومعظم  ألنّ  ؛اً متمّكن
 ،ن في عمميمو منخرط

 حولالتدريس  يتمحورو 
ن في مساعدتيم في التحسّ 

 يم بما يوائم قدراتيم.  تعمُّم
في ىذا يصبح التدريس  .خبير .بارع

ًا ويجعل من جدّ  االً فعّ المستوػ 
 سينين متحمّ تعمُّمم الطمبة

ُيم ّكنيم  م كبيرتقدّ  إحرازمن  و 
، ويكون فيو يمتعمُّمفي 

 ألنيم جّدًا؛ المعّممون بارعين
 إليام الطمبةنون من يتمكّ 

وترغيبيم في معرفة المزيد 
عمى نٍح ون تعمُّمي أنيموضمان 

معرفة  كما تكون لدييم ،ممتاز
ة ويستخدمونيا ممتازة بالمادّ 

ُبغية  تحفيز الطمبة وثبات  بتأنٍّ 
 يضمنون وتحّدييم، كما 

جميِعيا  المصادرِ  استخدام  
 الطمبةلمساعدة  عمى نحٍو جّيد

 ، ويعرفون م السريعفي التقدّ 
 الطمبةة لدػ نقاط القوّ 

والمجاالت التي تحتاج إلى 
د لمتأكّ  بتأنٍّ طون ويخطّ  ،تطوير
ضمن  الطمبةميع جم من تقدّ 

. الُمتاحينالمصادر والوقت 
فتوضع عمى العالمات أّما 

 الطمبة أنّ  يضمننحٍو ممتاز 
 تيمنقاط قوّ يعرفون بالتفصيل 

إلى  تحتاج النقاط التيو 
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 ؛ بيدف الحصولالتحسين
والمعّممون أفضل.  عمى نتائج  

في ىذا المستوػ يتأّكدون عمى 
من  الطمبةمن فيم  نحٍو ُمنتِظم

 ،خالل توجيو األسئمة والتقييم
في  الطمبةويستخدمون إجابات 

ىذا  ُيع دُّ لذا  ؛تكييف التدريس
 ألنّ  خاّصًا بالُخبراء؛المستوػ 

، سينمتحمّ  الطمبة يكونون فيو
 ، ومتمّكنينتعمُّمفي ال وراغبين

الع واسع في تنمية اطّ  من
الدراسات  موضوعات
 ة.االجتماعيّ 

في ىذا مين يوجد لدػ المعمّ  .أكثر من خبير .أكثر من بارع
جميع الميارات المستوػ 

والخبرات المذكورة في المستوػ 
 تركيزىم إلى إضافةً السابق، 

عمى القيادة في مدارسيم 
في  مساىمتيمو  أخرػ ومدارس 

لذا  ىا؛ونشر  تطوير المصادر
في مجاليم  متخّصصون يم ف

ة ن في عمميّ و ن فاعميو وقياد
 ةالدراسات االجتماعيّ  تعمُّم

 مصادر   تطوير عمى وقادرون 
جديدة باالعتماد عمى األبحاث 

ينجزونيا عمى نحٍو التي 
التدريب  يقودون كما  مستمّر،

ضمى وينشرون الممارسات الفُ 
مين في مدرستيم بين المعمّ 

، لذلك ومدارس أخرػ. نتيجةً 
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 مستوػ  ضمنيعممون فيم 
ويضمنون  اإلتقان،عاٍل من 

، طمبتيم عمى نحٍو ممتازم تقدّ 
من  زمالؤىم يصبحكما 
 مين خبراء في مجاليم.المعمّ 

 

 

 

 

 

 مسرد المصطمحات

عمى  الطمبة قدرة  ة ن المخاطرة األكاديميّ تتضمّ  .ةالمخاطرة األكاديميّ 
ة لتكييف األكاديميّ  في الميامّ  التفكير النقدؼّ 

 جديدة، والدقة   ةٍ وء أدلّ عتقدات في ض  اآلراء والمُ 
د من عبارات في حال عدم التأكّ والوضوح 

حاسم، والعزم  غير  نة أو عندما يكون الدليل معيّ 
عتقدات والمُ  السيطرة م واطنؼ عمى تحدّ 

ة المخاطرة األكاديميّ  وتحدثُ ث بيا. المتشبّ 
ذلك  عمل  عة تتيح لمطالب غالبًا في بيئات مشجّ 

 ة.الخوف من النتائج السمبيّ  من غيرِ 
ييدف  تعمُّمال من أشكال الوفعّ  حيوؼّ  شكل   .النشط تعمُّمال

عمى  الطمبةم من خاللو إلى تحفيز المعمّ 
ىادفة،  تعمُّمالمشاركة بنشاط في عمميات 

 تياومعالجعمى المعمومات بعكس الحصول 
 ة.بصورة سمبيّ 

الناس  يتعّرفُ ة تفكير وتحميل لألسباب عمميّ  .التفكير النقدؼّ 
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التي تحكم أفعاليم  الفرضّياتِ من خالليا 
وخمق معنى من تجربة أو مالحظة  ييا،وتحدّ 
 ما.

من  ن الفرد  مكّ مجموعة من الكفاءات التي تُ  .ةالكفاءة المدنيّ 
 اءة.ة بصورة بنّ االنخراط في الحياة المدنيّ 

يمكن  تياصحّ  ثبت  معروفة أو مُ  بيانات   الحقائقُ  .قة بفرع المعرفةمتعمّ حقائق ومصطمحات 
 الحقائق  كما أّن  ،التحقق منيا بالبراىين

عمى  فق  تّ بفرع المعرفة مُ  قة  المتعمّ  والمصطمحاتِ 
من ، ىذامعرفة الة في فرع أىميتيا بصورة عامّ 

مثل األحداث واألسماء والتواريخ واألماكن 
ة بفرع ة والمغة الخاّص ة واألساسيّ والمفاىيم األوليّ 

  غيرة. المعرفة والعمميات واألفكار الكبيرة والّص 
نتاجياة الحصول عمى المعرفة عمميّ  .المعرفةاالستقصاء في فرع  في فرع  وا 

ة باع القواعد واألساليب الخاّص معرفة ما باتّ 
ذلك إجراءات األبحاث  ويشمل ،بذلك الفرع

 سب.إلى المراجع والنّ  إشاراتة بما فييا القياسيّ 
تمثيل المعمومات المتعارف عمييا في  طرائقُ  .أشكال تمثيل فرع المعرفة

 األمثمة الخطوط   بعُض وتشمُل  ،المعرفةفرع 
في  البياني   سم  والرّ  ،في التاريخِ  ة  الزمنيّ 

 في الجغرافيا. والخرائط   ،االقتصادِ 
ة بفرع التفكير ومعالجة المعرفة الخاّص  طرائقُ  .التفكير في فرع المعرفة

 مثل التفكير التاريخيّ من ن )معرفة معيّ 
والتفكير  والتفكير السياسيّ  والتفكير االقتصادؼّ 

 (.الفمسفيّ 
 ،ما بين األفراد في مجموعةٍ  ىو االختالف .عالتنوّ 

ع في التنوّ  ذلك في البيئة التعميمية تناول   ويشملُ 
فق   حاجات المتعّممينالمناىج واختالف   و 

منيجيات ع ة، وتنوّ ة واألكاديميّ خمفياتيم الثقافيّ 
ع المصادر نوّ التدريس واستراتيجيات التقييم، وت
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ُوُجياتعتقدات واألفكار والمُ   النظر. و 
عممية جمع وتحميل وتفسير المعمومات حول  .التقييم

 في العممية التعميمية. عينجانب م
تقنيتان  الختاميُّ التقييُم و  التكوينيُّ  التقييمُ  .الختاميّ التقييُم و  التكوينيُّ  التقييمُ 

ستخدم فبينما يُ  الطمبة، تعمُّممختمفتان لتقييم 
بيدف  الطمبة تعمُّملرصد  التكوينيّ  التقييمُ 

 ستخدم التقييمُ ة، يُ إعطاء تغذية راجعة مستمرّ 
في نياية وحدة  تعمُّميمفي قياس  الختاميّ 
معيار  نة من خالل المقارنة مع  ة معيّ تدريسيّ 

 .ُمحّدد رأو مؤشّ ن عيّ مُ 
مين ن المعمّ مكّ والظروف التي تُ  األنشطةىي  .وغير الرسميّ  الرسميّ  تعمُّمفرص ال

. الِمْيِنّيةمن زيادة معرفتيم وتحسين ممارساتيم 
تنظيمًا من  ة أكثر  الرسميّ  تعمُّمفرص التكون و 

 بعُض  وتشملُ  ،ةغير الرسميّ  تعمُّمفرص ال
 عبر   والندواتِ  العمل والمحاضراتِ  ُور ش  األمثمة 
تعميم" -و"لقاء   والدوراتِ  ناتِ والمدوّ  اإلنترنت

((TeachMeet   ة، وقد الصفيّ  والمالحظة
 أخرػ. تعمُّم تشمل أيضًا أشكال  

ة الغاية العامّ  ُتع رِّفُ ية عبارات تعمُّماألىداف ال .ةيّ تعمُّماألىداف ال
مثل تطوير المعرفة والميارات من  ،تعمُّممن ال

 ن.عيّ و/أو الفيم بخصوص شيء مُ 
 و/أو المعرفة   ة المياراتِ يّ تعمُّمال النتائجُ ن تبيّ   .ةيّ تعمُّمالنتائج ال

عمييا في  الحصولُ  الطمبةالتي يجب عمى 
ن أن يتمكّ "مثل من نة، ة معيّ نياية وحدة تدريسيّ 

 .ةفي نياية الوحدة الدراسيّ  "من ... الطمبة
واألىل  ن من الكادر التعميميّ تتكوّ  شبكة   .تعمُّممجتمع ال

 تؤّدؼمات التي والمجموعات وغيرىا من المنظّ 
وتيدف من خالل  ،تعمُّمًا في الدورًا رسميّ 
م إلى تحسين جودة أداء المعمّ بينيا التفاعل 
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 ة التعميم.ة في عمميّ وتحقيق الفاعميّ 
 يضعو نعيّ درس مُ  وصف مفصل لييكلِ  .الدرس ُخّطةُ 

 .ووأىدافِ  ووشكمِ  ،مالمعمّ 
 يم.تعمُّموعي الناس وفيميم ألفكارىم وعمميات  .الوصول إلى ما وراء المعرفة

من  ُمستقىدلياًل مباشرًا  األوليّ  ر المصدرُ يوفّ  .ةة والثانويّ األوليّ  المصادرُ 
جية أولى حول حدث أو موضوع أو شخص 

 معموماتٍ  شتناق ة وثائقُ المصادر الثانويّ و ما. 
في  ، وتصدرُ أصاًل في مكان آخر   موجودةً 

 العادة بعد وقوع الحدث.
المساندة إلى مجموعة من  في التعميم، تشيرُ  .المساندة

ستخدمة لزيادة فيم الطالب التدريس المُ  ت ق ِنّيات
في  ة أكبر  ولموصول إلى استقالليّ  ،باستمرار

 .مةّص ح  مُ ك  ة يّ تعمُّمة الالعمميّ 
ُد بيا  .ةالمدنيّ  و الُيِوّيةُ  ،والمشاركةُ  ،االجتماعيّ  الفيمُ  ُيقص  وفيميم لمكانتيم في  الطمبةوعي و 

ُوُجيات ،المجتمع نظرىم حول القضايا  و 
بيذه الشؤون،  الن ِشطُ ة واىتماميم االجتماعيّ 

 اآلخرين. ِتجاه  ة وشعورىم بالمسؤوليّ 
 

 الِمْيِنّية. المعرفة 1المجال:  

 ة. المعرفة بمحتوى الدراسات االجتماعي  1: المجال الفرعي  

 :عمى المجال الفرعيّ  مثال

( التي يدرسونيا، ويشمل ذلك ة )الموادّ عميق لممادّ  فيم   1 ةمي الدراسات االجتماعيّ لدػ معمّ 
واالستقصاء والتمثيل  صات والمفاىيم والنظريات والميارات والمغاتالمشتركة بين التخّص  الحقائق  

ة في محتوػ ُمتمّرسو  عميقةفي تدريسيم عمى معرفة  ويستند المعّممون ص. في مجال التخّص 
 .الِمْيِنّيةًا خالل مسيرتيم ر تدريجيّ تتطوّ  التي ،ةالدراسات االجتماعيّ 

                                                           
1
ًّ الُمشتَقَِّة من العلوم لغاٌات هذه الوثٌقة، ٌشٌر مصطلُح الدراسات االجتماعٌّة إلى مجموعة الموضوعات فً   المنهاج األردن

 االجتماعٌّة واإلنسانٌّة، وهً: التربٌة واالجتماعٌّة والوطنٌّة )مستوى االبتدائً( والجغرافٌا والتارٌخ والتربٌة المدنٌّة والتربٌة
 اإلسالمٌّة وعلوم األرض والبٌئة والدراسات االجتماعٌّة.
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 يشمل ىذا:

  ّالتواريخ و األسماء و  العالقة )األحداثِ  ذواتحديثة بالحقائق  مين معرفة  لدػ المعم
اإلجراءات واألفكار و  ة بفرع المعرفةالخاّص  المغةِ و ، ةالجوىريّ ة/ المفاىيم األوليّ و  األماكنو 

ة )مستوػ االبتدائي(، ة والوطنيّ غيرة( في تعميم التربية االجتماعيّ والّص منيا الكبيرة 
ة وعموم األرض والبيئة والدراسات ة والتربية اإلسالميّ والتربية المدنيّ  والجغرافيا والتاريخِ 

 ةالواقعيّ لمعمومات المتناىية في إيصال ا الّدقة  د الجيّ  التدريُس  ويتطّمبُ ة. االجتماعيّ 
لشرح  أوسع   ووضع مثل ىذه المعمومات في سياقاتٍ  والتشجيع عمى التفكير النقدؼّ 

 أىميتيا بصورة شاممة.
  ّة والمبادغ والنظريات األساسيّ  بتصنيفات فرع المعرفة وفئاتيا معرفة  مين لدػ المعم

مثل مفاىيم من الفريدة في مجال المعرفة ) معرفة  بالمفاىيملدييم و  ،بعةتّ والنماذج المُ 
ُوجيةع ة والمغزػ والتنوّ االستمراريّ  كالوقت واألسباب والتغيير/ ،التفكير التاريخيّ   ،النظر و 

 ومفاىيم التفكير االقتصادؼّ  ،مثل المكان والمساحة والبيئةمن  ومفاىيم التفكير الجغرافيّ 
مثل الحقوق  من فاىيم التفكير السياسيّ وم، مثل العرض والطمب والتكمفة والمنفعة من

 والواجبات وسيادة القانون(.
  ّفي الدراسات  صنع المحتوػ من خالل االستقصاء المعرفيّ  معرفة  بكيفّيةمين لدػ المعم

مثل اإلشارة إلى من معون عمى إجراءات األبحاث في فرع المعرفة )طّ مُ  ، وىمةاالجتماعيّ 
، (ةأو األبحاث الميدانيّ  الرئيسمثل تحميل المصدر من سب(، والمنيجيات )المراجع والنّ 
ْقِمّيةمثل األرشفة من واألدوات ) مثل المقابالت من ) و الت ق ِنّيات ،(والتصوير الجوؼّ  الر 

 (.اإلنترنتم عبر مة والبحث المتقدّ نظّ المُ 
  ّة المعرفيّ االجتماعيّ ة لالستقصاء في فرع العموم نات األساسيّ بالمكوّ  إلمام  مين لدػ المعم 

 والمعمومات األخرػ مة الّص  ذواتة وجمع المعمومات واألدلّ  ،صياغة األسئمةويشمُل ذلك )
والوصول إلى أحكام  ،ة في المناقشاتواستخدام األدلّ ، عاءاتوتطوير االدّ ، ياوتنظيم

تاجات ىذه األحكام والقرارات واالستن إيصالالقدرة عمى و  ،ة عمى المعموماتة مبنيّ نقديّ 
 .(طط العملخُ والتوقعات و  
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  ة الحديثة في مجال العموم كيف ومن أين يحصمون عمى الدراسات العمميّ  المعّممون يعرف
ة والمتاحف والمعارض ة والمقاالت والكتب الجامعيّ العمميّ المجالت ة )االجتماعيّ 

 (.و... ةوالمحاضرات العامّ 
  ّوكذلك  ،ة بفرع المعرفةة الخاّص عمى تطبيق المعرفة االستقصائيّ  مين القدرةُ لدػ المعم

تشجيع التفكير  بيدف ؛ومستوػ تطورىم الطمبة رأعما أشكال تمثيميا بما يتناسب مع  
 .النقدؼّ 

  دراسات في الطبيعة العالقة المتداخمة بين فروع المعرفة المختمفة  المعّممون يدرك
 عةمتنوّ بين فروع المعرفة المختمفة لتدريس موضوعات  ل  ويستطيعون التنقُّ ، ةاالجتماعيّ 

يستطيعون تمييز فرص التداخل بين فروع  عمى األقلّ أو ، ةفي الدراسات االجتماعيّ 
 المعرفة في التدريس.

 

 ةتقييمي   معايير  

 الِمْيِنّيةالمعرفة  المجال
 ةالدراسات االجتماعي   معرفة  محتوى  1 المجال الفرعي  

 نام  خبير 
 مقبول معيار  

 نتمك  خبير م  
 م تمك ن معيار  

 خبير بارع
 خبير معيار  

 من بارع خبير أكثر  
 من خبير أكثر   معيار  

سي لدػ مدرّ  1-1
ة االجتماعيّ الدراسات 

حول  ُمتنامٍ  فيم  
الحقائق والمناقشات 

 موضوعاتفي 
ة الدراسات االجتماعيّ 

 سونيا.التي يدرّ 

سي لدػ مدرّ  1-1
ة االجتماعيّ الدراسات 

لمحقائق  قوؼّ  فيم  
ة األساسيّ والمناقشات 

 موضوعاتفي 
ة الدراسات االجتماعيّ 

 سونيا.التي يدرّ 

سي لدػ مدرّ  1-1
ة الدراسات االجتماعيّ 

بارع لمحقائق  فيم  
األكثر والمناقشات 

الواردة في  حداثةً 
المنشورات التي تتناول 

الدراسات  موضوعات
ة التي االجتماعيّ 

 سونيا.يدرّ 

 مدّرسو 1-1
الدراسات 
ة االجتماعيّ 
 عمى ُمّطمعون 
الحقائق 

والمناقشات 
 األكثر حداثةً 

قة المتعمّ 
بالدراسات 
ة، االجتماعيّ 
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وينشرون فيميم 
 العميق من خالل
تدريب العاممين 
في تعميم ىذه 
 الموضوعات
، ِمْيِنّياً وتطويرىم 
ة وقيادة عمميّ 

 تخطيط المنياج
 . هوتطوير 

 ُمتنامٍ  فيم  لدييم  1-2
حول مفاىيم التفكير 
في فرع المعرفة الذؼ 

سونو ضمن يدرّ 
 .ةالدراسات االجتماعيّ 

قوؼ  لدييم فيم   1-2
حول مفاىيم التفكير 
في فرع المعرفة الذؼ 

سونو ضمن يدرّ 
 .ةالدراسات االجتماعيّ 

بارع  لدييم فيم   1-2
لمفاىيم التفكير في 
فرع المعرفة الذؼ 

سونو ضمن يدرّ 
 .ةالدراسات االجتماعيّ 

يم ينشرون فيم   1-2
لمفاىيم التفكير  العميق  

في فرع المعرفة الذؼ 
سونو ضمن يدرّ 

 ،ةالدراسات االجتماعيّ 
من خالل وذلك 

تدريب العاممين في 
تعميم ىذه 

 الموضوعات
وقيادة  ِمْيِنّياً وتطويرىم 

 ة تخطيط المنياجعمميّ 
 .هوتطوير 

 ُمتنامٍ  لدييم فيم   1-3
حول االستقصاء في 

المعرفة الذؼ فرع 
سونو ضمن يدرّ 

 ة.الدراسات االجتماعيّ 

قوؼ  لدييم فيم   1-3
حول االستقصاء في 

فرع المعرفة الذؼ 
سونو ضمن يدرّ 

 ة.الدراسات االجتماعيّ 

بارع  لدييم فيم   1-3
حول االستقصاء في 

فرع المعرفة الذؼ 
سونو ضمن يدرّ 

 ة.الدراسات االجتماعيّ 

يم ينشرون فيم   1-3
يات لمنيج العميق  

البحث في فرع 
سونو المعرفة الذؼ يدرّ 
ضمن الدراسات 

من وذلك  ،ةاالجتماعيّ 
خالل تدريب العاممين 

في تعميم ىذه 
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 الموضوعات
وقيادة  ِمْيِنّياً وتطويرىم 

 ة تخطيط المنياجعمميّ 
 .هوتطوير 

لدييم قدرة  1-4
ة عمى تطبيق يمتنام

حول المعارف 
االستقصاء في فرع 

بيدف  ؛المعرفة
التمييز بين التدريس 

 .تعمُّموال

ة لدييم قدرة قويّ  1-4
المعارف  قعمى تطبي

حول االستقصاء في 
بيدف  ؛فرع المعرفة

التمييز بين التدريس 
 .تعمُّموال

لدييم قدرة بارعة  1-4
عمى تطبيق المعارف 
حول االستقصاء في 

بيدف  ؛فرع المعرفة
التمييز بين التدريس 

 .تعمُّموال

يم ينشرون قدرت 1-4
كخبراء في تطبيق 

المعارف حول 
االستقصاء في فرع 

بيدف وذلك  ؛المعرفة
التمييز بين التدريس 

من خالل ، تعمُّموال
تدريب العاممين في 

تعميم ىذه 
 الموضوعات
وقيادة  ِمْيِنّياً وتطويرىم 
المنياج تخطيط 
 .هوتطوير 

لدييم قدرة  1-5
متنامية عمى تطبيق 

المعارف حول 
 االستقصاء وأشكال

التمثيل في فرع 
 بطرائق   ،المعرفة

 الطمبةمناسبة ألعمار 
 ؛رىمومستوػ تطوّ 

وذلك بيدف تشجيع 
 . التفكير النقدؼّ 

لدييم قدرة  1-5
متزايدة عمى تطبيق 

المعارف حول 
االستقصاء وأشكال 

التمثيل في فرع 
 بطرائق   ،المعرفة

 الطمبةمناسبة ألعمار 
 ؛رىمومستوػ تطوّ 

وذلك بيدف تشجيع 
 .التفكير النقدؼّ 

تمامًا  قادرون  1-5
عمى تطبيق المعارف 

حول االستقصاء 
وأشكال التمثيل في 

 بطرائق  ، فرع المعرفة
 الطمبةمناسبة ألعمار 

 ؛رىمومستوػ تطوّ 
وذلك بيدف تشجيع 

 .التفكير النقدؼّ 

تمامًا  قادرون  1-5
عمى تطبيق المعارف 

حول االستقصاء 
ل في التمثي لوأشكا

 بطرائق   ،فرع المعرفة
 الطمبةألعمار  ناسبةم

 ؛رىمومستوػ تطوّ 
بيدف تشجيع وذلك 

من  التفكير النقدؼّ 
خالل تدريب العاممين 

في تعميم ىذه 
 الموضوعات



17 
 

ودعم  ِمْيِنّياً وتطويرىم 
زمالئيم لتطوير 

ممارساتيم 
يم يصمون لعمّ الِمْيِنّية

 ميارةإلى مستوػ ال
 ويصبحون خبراء.

يعتمدون في  1-6
 التدريس عمى معارف  

نامية في محتوػ 
منياج الدراسات 

 ة.االجتماعيّ 

يعتمدون في  1-6
 التدريس عمى معارف  

ة في محتوػ قويّ 
منياج الدراسات 

 ة.االجتماعيّ 

يعتمدون في  1-6
 التدريس عمى معارف  

بارعة في محتوػ 
منياج الدراسات 

 ة.االجتماعيّ 

يعتمدون في  1-6
 معارف  التدريس عمى 

عميقة في محتوػ 
منياج الدراسات 

، وعمى ةاالجتماعيّ 
زمالئيم لتطوير  دعم

ممارساتيم 
يم يصمون لعمّ الِمْيِنّية

الميارة إلى مستوػ 
ويصبحون خبراء. 
ُيضاُف إلى ذلك 
قراءاُتُيم الكثيرة 

ومعارفيم العميقة، 
التي تظيُر عمى نحٍو 

ِمّي في  أثناء  ج 
 تدريسيم. 

 لدييم وعي   1-7
حول طبيعة  ُمتنامٍ 

التداخل بين فروع 
المعرفة في الدراسات 

 زون يميّ و  ،ةاالجتماعيّ 
التداخل في  الفرص  

بين فروع المعرفة في 

قوؼ  لدييم وعي   1-7
حول طبيعة التداخل 
بين فروع المعرفة في 
، ةالدراسات االجتماعيّ 

في  الفرص   زون ميّ وي
التداخل بين فروع 

 المعرفة في التدريس.

بارع  لدييم وعي   1-7
حول طبيعة التداخل 
بين فروع المعرفة في 
 ،ةالدراسات االجتماعيّ 

في  الفرص   زون يميّ و 
التداخل بين فروع 

 المعرفة في التدريس.

قون الخبرة يطبّ  1-7
 ياوينشرونة المعرفيّ 

حول طبيعة التداخل 
بين فروع المعرفة في 

 ،ةدراسات االجتماعيّ ال
من خالل تدريب 

العاممين في تعميم ىذه 
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 الموضوعات التدريس.
وقيادة  ِمْيِنّياً وتطويرىم 
المنياج تخطيط 
 .هوتطوير 

 

 ةرات واألدل  المؤش  

  ّةلتدريس ىذه المادّ مناسبة  أكاديمّيةعمى درجة  مينحصول المعم. 
 بمجاليم.قة المكتوبة المتعمّ  مين عمى أحدث الموادّ المعمّ  اّطالع 
 عة ما ، وكمّ بعمقم بو المعمّ  الذؼ يممّ  نطاق الحقائق والنقاشات والمحتوػ التاريخيّ  س 

 يمجميعِ مين المعمّ كما أّن لدػ أوسع.  ىذا النطاقمًا أصبح م متقدّ أصبح مستوػ المعمّ 
ّرسونيا،التي  بالموضوعاتمعرفة عميقة  معرفة  فمدييممًا األكثر تقدّ  أّما المعّممون  ُيد 

ىذه المعرفة عممًا أّن . اسونييدرّ التي  الموضوعاتونقاشات تتجاوز  بموضوعاتٍ عميقة 
 بين فروع المعرفة المتداخمة.بسيولة مين في الربط مين المتقدّ المعمّ تساعد 

  :ة اإللمام عمى جميع معممي الدراسات االجتماعيّ مستوػ التفكير في مفاىيم فرع المعرفة
 رؼ.مًا يستخدمون المحتوػ لبناء الفيم التصوّ تقدّ  األكثرُ  والمعّممون . بيذه المفاىيم

 مي الدراسات ن جميع معمّ يجب أن يتمكّ  :مستوػ فيم االستقصاء في فرع المعرفة
رشاد  ،البحث في فرع المعرفة طرائقوفيم  ،دةة جيّ بحثيّ  أسئمةة من صياغة االجتماعيّ  وا 

البارعون قادرون عمى إجراء تحسينات عمى المصادر  والمعّممون ة. في ىذه العمميّ  الطمبة
من  األكثرُ  المعّممون ا أمّ  ،والخبراء منيم قادرون عمى خمق مصادرىم بأنفسيم ،رةالمتوفّ 

 لتحقيق ذلك. يمويدعمون زمالءىمميمون خبراء فيم يُ 
 ن مين التمكّ عمى جميع المعمّ  :مدػ سيولة التدريس بطريقة تظير تداخالت فروع المعرفة

بوقت وجيد يمتازون بقدرتيم عمى فعل ذلك مين مين المتقدّ المعمّ  لكنّ  ،أداء ذلكمن 
كما يعمل  ،لتحقيق ذلك يمويدعمونزمالءىم من خبراء يميمون  األكثرُ  والمعّممون  ،قميمين

فروع لتداخالت  تحتوػ عمىمن خبراء عمى مالحظة الفرص التي  األكثرُ  المعّممون 
 .واإلفادة منيايا واقتناص ،المعرفة



19 
 

  حاجات الطمبة بما يتناسب مع   ياوتكييفمدػ سيولة تطويع استراتيجيات التدريس والتقييم 
ذلك بوجود الدعم المناسب  مًا عمل  تقدّ  األقلّ  المعّممون يستطيع  :الفردؼ تطّورىمومستوػ 

 .ينذلك بمجيود ودعم قميم مًا فعل  تقدّ  األكثرُ  المعّممون  ، كما يستطيعوبمجيود مضاعف

 

 الِمْيِنّيةالمجال: المعرفة 

 ةاالجتماعي   الدراسات   الطمبة تعمُّمة معرفة كيفي  . 2: المجال الفرعي  

 :أمثمة عمى المجال الفرعي  

 ولدييم معرفة   ،ةاالجتماعيّ  الدراساتِ  الطمبة تعمُّمة ة كيفيّ الدراسات االجتماعيّ  معّممويدرك 
من تطويع طريقة  وىم ُمت م ّكنون  لمطمبة،ة ة الدراسات االجتماعيّ ة إيصال مادّ حول كيفيّ  متخّصصة  

 ،ةدة وبما يخدم جميع القدرات والخمفيات الثقافيّ ره المتعدّ بمراحل تطوّ  تعمُّمالتدريس بحيث تدعم ال
رينىم دور   ويدركون  صِفيم ُمي سِّ  الطالب. متمحور حولرون نيج تدريس ويطوّ  الطمبة تعمُّمل ِبو 

 يشمل ذلك:

  العمومة تدريس لتكييف عمميّ  وونماذج تعمُّمكيف يستخدمون نظريات ال المعّممون يعرف 
يعرفون كيف يدعمون فيم  تطّورىم؛ومستوػ الطمبة أعمار  ة بما يتناسب مع  االجتماعيّ 

من  ،ةالثقافيّ وبما يخدم جميع القدرات والخمفيات ، م المختمفةفي مراحل التقدّ  الطمبة تعمُّم
 الفرعي   )انظر المجال   واتيّ نِ ق  ت  و  ة والمصادر وأنواع التقييم التدريسيّ  االستراتيجياتُ  حيثُ 

 ،بالنضوج يزدادان ويتعّمقان االجتماعي   العال م  يم وفيم   الطمبةمعرفة  أنّ  ويدركون  ،(4
واستخدام ، الذاتيّ  التعمُّمفي التحكم عمى  القدرةوزيادة  ،وباالستخدام األفضل لمغة والقراءة

 ،المشكالت وميارات حلّ  ،الُمر ّكبوالتفكير  ،استراتيجيات الوصول إلى ما وراء المعرفة
 كما يدركون  ،فضل لممفاىيم المختمفة )خصوصًا المفاىيم واألفكار التجريدية(األدراك اإلو 

وباستخدام  ،رة ومناقشتيا بحذإلى اختيار قضايا الدراسات االجتماعيّ أنيم يحتاجون 
ة المناسبة ألعمار الى االستراتيجيات واألمثمة التوضيحيّ  المجوءمصطمحات الئقة، و 

بذلك في أن يصبحوا  ويساعدونيم الطمبةة بالتدريج إلى المسؤوليّ  الطمبة، وينقمون 
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مون المساندة المالئمة عندما كيف يقدّ  يعرفون كما  ،ةأكثر كفاءة واستقالليّ  متعّممين
جديد  مواجيتيم لمحتوػ خالل  الطمبةبحيث يدعمون ، كثر تعقيداً األ ميامّ مطون ليخطّ 

وا عطاء األمثمة وأوراق ، الدعم توجيو األسئمة والتعميمات ويشمُل ىذا ،وميارات جديدة
شراك الطمبة، العمل والنماذج  التعاونيّ  تعمُّموأشكال أخرػ من ال ،مجموعات نقاش في وا 

 .و... تعمُّمفي ال بعضاً من دعم بعضيم  الطمبة  ن الذؼ يمكّ 
  ّة التعميميّ  الحاجاتبما في ذلك ذوؼ  ،الطمبةجميع  فيم  واضح لحاجاتمين لدػ المعم

ون ممّ مُ  ، وىم ُمِمّممون  (اإلعاقاتأو ذوؼ  و/ عاليةً  إمكاناتٍ ة )الذين يمتمكون الخاّص 
بجانب االستراتيجيات والمصادر  ،ممارستيا عمى وقادرون زة التدريس المتميّ  بأساليب
 .وودعم تعمُّمال وذلك بيدف إثراء ؛التقييم ة وميامّ التدريسيّ 

  ة، ومنياج الدارسات االجتماعيّ  إطار المنياج الوطنيّ دة بعمى دراية جيّ  المعّممون
 ،تعمُّمالتدريس وال وطرائقمحتوػ المنياج، و ق باألىداف والنتائج، يتعمّ  في ماخصوصًا 

كيف  ، ويعرفون عوبات والفيم الخاطئ في المنياجع أماكن الّص توقّ  ستطيعون يكما 
 .المشكالتمثل تمك  يحّمون 

  ّنيم من تحقيق التوازن بين التركيز عمى التي تمكّ  معرفة  باالستراتيجياتمين لدػ المعم
ة لتطوير المعرفة المفاىيميّ  الفرص   الطمبةوالحاجة إلى إعطاء من جية، ة محتوػ المادّ 

 . من جية أخرػ  ةالدراسات االجتماعيّ  وميارات التفكير في موادّ 
 يشمُل ذلك:

o  ّلمساعدة  استخدامياعمى  معرفة  باالستراتيجياتويمتمكون قدرةمين لدػ المعم
في الماضي والحاضر، بما  م االجتماعيّ في تنمية معارفيم حول العال   طمبتيم

في  يساعدونيم ، وىمفي ذلك األفراد والمجتمعات واألماكن واالقتصادات والبيئة
منيا ة القديمة ة والبيئيّ ة والسياسيّ ة واالقتصاديّ سبر أغوار القضايا االجتماعيّ 

نيم من مخاطبة ىذه القضايا والتعامل تمكّ  طرائق  لموصول إلى وذلك  ؛والمعاصرة
حياة الجماعات واألفراد و ة والسابقة، : الظواىر والعمميات الحاليّ مثل منيا )مع  
ت، ة الحكومامم، وىيكميّ الحرب والسِّ و األماكن، والبيئات، و ، ياوتصرفات البشرو 

ومبادغ  ،، والديانات واأليديولوجياتىاوانتشار  ةة والسياسيّ ونشأة األفكار العمميّ 
ة، والتقاء الثقافات وتبادل والعدالة االجتماعيّ  الجغرافيا واالقتصاد، والمساواة
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 ،(يماوحقوق وحاجاتيما يماوقيم األفكار، والوعي حول عادات الذات واآلخر
التاريخ عوامل بين الماضي والحاضر، وبين  لمطمبة فرصًا يربطون بيا ويخمقون 
في  الطمبةكما يساعدون  ،يماوشخوص والدولي والوطنيّ  ،واإلقميميّ  المحميّ 

يجاد المفردات تطوير المغة  المناسبة لمتعبير عن معرفتيم في العموم وا 
فيم كممات سميمة، والقدرة عمى ة من خالل استخدام لغة عمميّ  ، وذلكةاالجتماعيّ 

 .يذا المجالب ةوتعبيرات ومصطمحات وتعريفات خاّص 
o  ّبموضوعاتفي التفكير  الطمبةالتي تساعد  معرفة  باالستراتيجياتمين لدػ المعم 

ة مياراتيم النقديّ وفي تنمية  ،ة بصورة مالئمة ألعمارىمالدراسات االجتماعيّ 
ة، والمقارنة، ، وطرح األسئمة النقديّ المشكالت : حل  تشمل ، التيةوالتحميميّ 

)بما في ذلك السياقات وتقييميا ة ة والثانويّ من المصادرة األوليّ  وتحميل  مجموعة
وفي استخداميم عبر الزمن(،  ُفّسرتوكيف  ،رالتي حدثت فييا تمك المصاد

وتحميل ، ةة خالل تطوير مفاىيميم الخاّص كأدلّ  ميّمةومعمومات  مصادر  
النظر واآلراء  ُوُجيات، واختبار ياوتقييم التفسيرات التاريخية المختمف عمييا

النظر  ُوُجيات)يشمل ذلك تأثر  تياومقارنالمختمفة لمناس في الماضي والحاضر 
 عتقدات(، ثمّ القيم والمُ بو  ،ةالمواقف السموكيّ بو  ،ةواآلراء بالعادات االجتماعيّ 

وتركيب ، ىاواختبار  ةاستخالص االستنتاجات، وتطوير فرضياتيم الشخصيّ 
ِمْن ث م  ، ةالصات منطقيّ الخروج بخُ األفكار واآلراء، و  تقديميا بأشكال إيصاليا و  و 
 مختمفة. متعّددة وبأنماط

o  بحيث يشعرون أنيا  ميّمة لمطمبةة جعل الدراسات االجتماعيّ  المعّممون يستطيع
م العال   من   بأمثمةوتعنييم، وذلك من خالل ربط ما يدرسونو قة بواقعيم متعمّ 

يستخدمون استراتيجيات كما  ،ة والمعاصرةوالقضايا والشؤون الحاليّ  الواقعيّ 
 ة.ة والمجتمعيّ العائميّ ة و الشخصيّ الطمبة وىموميم ة عمى خبرات تدريس مبنيّ 
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 ة:تقييمي   معايير  

 الِمْيِنّيةالمعرفة  المجال
 ةالدراسات االجتماعي   الطمبة تعمُّمة معرفة كيفي   2 المجال الفرعي  

 نام   خبير  
 مقبول معيار  

 نتمك  م   خبير  
 م تمك ن معيار  

 بارع خبير  
 خبير معيار  

 من بارع أكثر   خبير  
 من خبير أكثر   معيار  
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مي لدػ معمّ  2-1
ة الدراسات االجتماعيّ 

 تعمُّمة لكيفيّ  ُمتنامٍ  فيم  
الدراسات  الطمبة

رون ويطوّ  ،ةاالجتماعيّ 
ة معرفتيم في كيفيّ 

ة الدراسات إيصال مادّ 
 .لمطمبةاالجتماعية 

مي لدػ معمّ  2-1
ة الدراسات االجتماعيّ 

 تعمُّمة لكيفيّ  قوؼّ  فيم  
الدراسات  الطمبة

ولدييم  ،ةاالجتماعيّ 
 متخّصصةمعرفة 

ة إيصال ة بكيفيّ قويّ 
ة الدراسات مادّ 

 .لمطمبةة االجتماعيّ 

مي لدػ معمّ  2-1
ة الدراسات االجتماعيّ 

 تعمُّمة بارع لكيفيّ  فيم  
الدراسات  الطمبة

ولدييم  ،ةاالجتماعيّ 
 متخّصصةمعرفة 

ة إيصال بارعة بكيفيّ 
ة الدراسات مادّ 

 .لمطمبةة االجتماعيّ 

مي لدػ معمّ  2-1
ة الدراسات االجتماعيّ 

كخبراء  متخّصص فيم  
 الطمبة تعمُّمة لكيفيّ 

 ،ةالدراسات االجتماعيّ 
ولدييم معرفة 

واسعة  متخّصصة
ة إيصال وعميقة بكيفيّ 

ة الدراسات مادّ 
 لمطمبة،ة االجتماعيّ 

وىم ناجحون في 
ويساعدون  عمميم

في تطوير  زمالءىم
 خبرات مشابية. 

بصورة يعرفون  2-2
فون مقبولة كيف يكيّ 

لمواءمة التدريس 
في  الطمبة حاجات
مختمفة من  مراحل  
 ر وبمستوػ عامّ التطوّ 

من القدرات وخمفيات 
ة اجتماعيّ 
بإحراز  ،ويبدأون ةوثقافيّ 

توازن دقيق بين 
عمى محتوػ  زالتركي
ة والحاجة إلى المادّ 
 الفرص   الطمبةمنح 

لتطوير المعرفة 
ة وميارات المفاىيميّ 

التحميل في الدراسات 

يعرفون بصورة  2-2
فون دة كيف يكيّ جيّ 

 لمواءمةالتدريس 
في  حاجات الطمبة

مختمفة من  مراحل  
 ر وبمستوػ عامّ التطوّ 

من القدرات وخمفيات 
 ،ةة وثقافيّ اجتماعيّ 
ثقتيم وتتحّسن 

 إحرازباستمرار في 
توازن دقيق بين 

عمى محتوػ  زالتركي
ة والحاجة إلى المادّ 
 الفرص   الطمبةمنح 

لتطوير المعرفة 
ة وميارات المفاىيميّ 

يعرفون بصورة  2-2
ماىرة وبارعة كيف 

فون التدريس يكيّ 
لمواءمة حاجات 

 في مراحل   الطمبة
ر مختمفة من التطوّ 

من  وبمستوػ عامّ 
القدرات وخمفيات 

 ،ةة وثقافيّ اجتماعيّ 
بانتظام  ويحرزون 
بين  توازنًا دقيقاً 

عمى محتوػ  زالتركي
ة والحاجة إلى المادّ 
الفرص  الطمبةمنح 

لتطوير المعرفة 
ة وميارات المفاىيميّ 

يوائمون  2-2
باستمرار وبثبات 

طريقة تدريسيم لدعم 
 في مراحل   الطمبة تعمُّم

ر مختمفة من التطوّ 
من  وبمستوػ عامّ 

القدرات وخمفيات 
 ألنّ  ؛ةة وثقافيّ اجتماعيّ 

لدييم المعرفة 
والخبرات  المتخّصصة

التي حصموا الالزمة 
من األبحاث عمييا 

 ،عةالموسّ  والقراءات
بانتظام  ويحرزون 

بين  اً دقيق اً توازن
عمى محتوػ  زالتركي
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التحميل في الدراسات  ة.االجتماعيّ 
 ة.االجتماعيّ 

التحميل في الدراسات 
 ة.االجتماعيّ 

ة والحاجة إلى المادّ 
 الفرص   الطمبةمنح 

لتطوير المعرفة 
ة وميارات المفاىيميّ 

التحميل في الدراسات 
 ، إضافةً ةاالجتماعيّ 

إلى قدرتيم عمى 
 ،تدريب اآلخرين

ْفق  وتكييف التدريس   و 
 ذلك.

 المعّممون يدرك  2-3
 تعمُّمرون لأنيم ميسّ 
 رون نيج  ويطوّ  ،الطمبة

 متمحور حولتدريس 
الطالب، ويظيرون 

في  نامٍ ذلك بمستوػ 
 ممارستيم.

 المعّممون يدرك  2-3
 تعمُّمرون لأنيم ميسّ 
 رون نيج  ويطوّ ، الطمبة

 متمحور حولتدريس 
الطالب، ويظيرون 
في  ذلك بمستوػ قوؼٍّ 

 ممارستيم.

 المعّممون يدرك  2-3
 تعمُّمأنيم ميسرون ل

 رون نيج  ويطوّ ، الطمبة
 متمحور حولتدريس 

الطالب، ويظيرون 
في  ذلك بمستوػ بارعٍ 

 ممارستيم.

يدرك  2-32
رون أنيم ميسّ المعّممون

 ،الطمبة تعمُّمل
تدريس  رون نيج  ويطوّ 

 متمحور حول
الطالب، ويظيرون 
ذلك بمستوػ خبراء 

في  متخّصصين
كما  ،ممارستيم

من يساعدون اآلخرين 
 عممّية  خالل قيادتيم 

في  تعمُّمالتدريس وال
 تنمية ميارات مماثمة.

 المعّممون يدرك  2-4
ة جعل الدراسات أىميّ 

ميّمًة ة االجتماعيّ 
بحيث  لمطمبة،

يم يشعرون أنيا تخّص 
وتعنييم أيضًا، وذلك 

يدرك  2-4
ة جعل أىميّ المعّممون

ة الدراسات االجتماعيّ 
بحيث  ميّمًة لمطمبة،

يم يشعرون أنيا تخّص 
وتعنييم أيضًا، وذلك 

يدرك  2-4
ة جعل أىميّ المعّممون

ة الدراسات االجتماعيّ 
بحيث  لمطمبة، ميّمةً 

يم يشعرون أنيا تخّص 
وتعنييم أيضًا، وذلك 

 قيطبّ  2-4
معارفيم المعّممون

كخبراء في جعل 
ة الدراسات االجتماعيّ 

بحيث  ،لمطمبة ميّمةً 
يم يشعرون أنيا تخّص 
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من خالل ربط ما 
أمثمة من  يدرسونو مع  

م الواقعي، العال  
ويظيرون ذلك 

في  ُمتنامٍ بمستوػ 
 ممارساتيم.

من خالل ربط ما 
أمثمة من  يدرسونو مع  

، م الواقعيّ العال  
ويظيرون ذلك 
في  بمستوػ قوؼٍّ 
 ممارساتيم.

من خالل ربط ما 
أمثمة من  يدرسونو مع  

، م الواقعيّ العال  
ويظيرون ذلك 
في  بمستوػ بارعٍ 
 ممارساتيم.

وتعنييم أيضًا، وذلك 
من خالل ربط ما 

أمثمة من  يدرسونو مع  
قيادة و ، م الواقعيّ العال  
 ة تخطيط المناىجعمميّ 

بما يتوافق  ىاوتطوير 
 . ذلك مع  

 

 ة:رات واألدل  المؤش  

  ّفي مجال الدراسات  ارف ليمإيصال المع ة  وكيفيّ ، الطمبة تعمُّم كيفّية  مين عمق فيم المعم
 كما يعرفون  طمبتيم، تعمُّمة كيف يالدراسات االجتماعيّ ي ممعمّ  جميع يعرف :ةاالجتماعيّ 
 تعمُّمبنظريات الاإللماُم  جميُعيم تعميميم. ولدعم تعمُّم طمبتيم، ينبغي ليم طرائقأفضل 
 أّما المعّممون . ةستخدمة في الدراسات االجتماعيّ واستراتيجيات التدريس المُ  وونماذج
، بينما ة تسخير معرفتيم في التخطيط والتدريس والتقييملكيفيّ  أكبرُ  فمدييم فيم  خبرة  األكثرُ 
 الخبراء دعم زمالئيم ومساعدتيم في تطوير فيميم لذلك.مونالمعمّ  يستطيع

  ْفق  القدرة عمى تكييف التدريس الدراسات  معّممويعرف  و:وقدرات المتعّمم حاجات و 
 فون طريقة تدريسيم لتتناسب  ة، ويكيّ وقدراتيم وخمفياتيم الثقافيّ  طمبتيم حاجاتة االجتماعيّ 

معرفتيم حول  فيستخدمون مًا تقدّ  األكثرُ المعّممونأّما واالىتمامات.  الحاجاتىذه  مع  
 وتدمجيم الطمبة ك  رِ شْ تُ من شأنيا أن ة فريدة يّ تعمُّمروا تجربة وقدراتيم ليطوّ  حاجات الطمبة

 ة.ػ قدراتيم الفرديّ وتتحدّ 
  ّمعّممويدرك تمحور حول الطالب: المُ  تعمُّموال ،شطالن   تعمُّمم في تطبيق المدػ راحة المعم 

شط المتمحور حول الطالب، ويستخدمون ة التعميم الن  ة أىميّ الدراسات االجتماعيّ 
فرصًا  فيمنحون طمبتيمخبرة  األكثرُ المعّممون . أّمافعة في الّص استراتيجيات تدريس متنوّ 

تعتمد عمى االستقصاء التي فوف ّص الن في يمرتاح ويكونون  ،المستقلّ  تعمُّمأكثر لم
ْصِفيم ُمي ّسرينبدورىم  ن يستمتعو شط، كما الن   فيساعدون الخبراء وأّما المعّممون. تعمُّملم ِبو 

 شط المتمحور حول الطالب. الن   تعمُّمفي تطوير نيج العمى نحٍو عاّم ومدارسيم  زمالءىم
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  الدراسات  معّممو: يربط واقعيّ م الالعال   من  قضايا  أمثمة/ مة والتفاعل مع  مستوػ الّص
والحصول عمى اىتماميم، كما  طمبتيمدمج بيدف  ؛ةونو بأمثمة واقعيّ ة ما يدرسّ االجتماعيّ 
أو رؼ التصوّ  فيميمبيدف توضيح  ؛قة بيمومتعمّ  بالطمبةصمة ة متّ واقعيّ  في أمثمة يفّكرون 
ة اجتماعيّ في قضايا  الطمبةفرصًا كثيرة إلشراك  فيجدون مًا تقدّ  األكثرُ أّما المعّممون. تطويره
المصادر تطوير ل الخبراء دعم زمالئيم من خالالمعّممون يستطيعكما  ،ةة وعالميّ محميّ 

 . ومشاركتيا ونشرىاواالستراتيجيات 

ْهن ي ةالمجال: الممارسة   الم 

ي ةومشاركة  . تطوير فهم اجتماعي  3: المجال الفرعي   ة من خالل فهم الغاية من مدني   وَه و 
 ةتدريس الدراسات االجتماعي  

 :الفرعي  أمثمة عمى المجال 

 وعند. ياوتعمُّم ةفكرة واضحة حول الغاية من تدريس الدراسات االجتماعيّ  المعّممون يمتمك 
 سبان المتطمباتِ ة في الحُ ىذه المادّ  معّمموة يأخذ تدريس الدراسات االجتماعيّ  في غايةالتفكير 
 ة.الدوليّ  والتوجيياتِ  والوثائق   ة  المحميّ  ة  القانونيّ 

 :طمبتيم من أنّ  المعّممون د ة، يتأكّ االجتماعيّ عند تدريس الدراسات 

  يحصمون عمى المعرفة والفيم بخصوص العمميات والظواىر واألفكار والقيم التي
وكيف ينطبق ذلك عمى حياتيم ، ة منذ نشأتيا وحتى يومنا ىذااإلنسانيّ  صاغتيا

 .عمى نحٍو عامّ وحياة المجتمعات 
  ّيم لممستقبل.ؤون أنفس  ويييّ  ،م من حوليمويفيمون العال   ،اً ينشؤون وعيًا تاريخي 
  ّة.ة في الحياة الواقعيّ الضروريّ  واإلبداعيّ  والنقدؼّ  رون ميارات التفكير التحميميّ يطو 
  ّبما يتيح ليم التفكير ، و الماضي والحاضر منبارزة  وأدبّية ةً يخاطبون قضايا أخالقي

ونو تعمُّموبين ما ي جميعاً  نيابط بيوالرّ ، ة ومعتقداتيمة والسموكيّ بمنظومتيم األخالقيّ 
والتفاىم  اإلنسانة والتعايش واحترام حقوق ة والحريّ الديمقراطيّ مفاىيم مثل من )

ة، بجانب المفاىيم والتكافل وتكافؤ الفرص والشجاعة والمسؤوليّ  والتماسك االجتماعيّ 
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ة والعنصريّ ب واالنحياز ورىاب األجانب والتعّص  ةمثل القولبة النمطيّ من ة السمبيّ 
 ة(.والعنف والكراىيّ 

  ُة. ة والجماعيّ الفرديّ  لمُيِوّيةدة المستويات دة ومتعدّ عقّ يفيمون الطبيعة الم 
  ِة.يم ومشاركتيم المدنيّ رون وعي  ويطوّ  ،ةوالمدنيّ  ة  يم االجتماعيّ يبنون كفاءات 
  ّْصِفيم مواطنينيم رون أنفس  يطو  نشيطين ومسؤولين. ِبو 
   ُوُجياتات اآلخرين من مختمف الخمفيّ  يتعاونون مع بحيث يطورون  ،النظر واآلراء و 

ة اآلخرين واحترام التعدديّ  ة الالزمة لمتفاىم مع  السموكيّ  والمواقف   والمياراتِ  المعرفة  
  واالحتواء.

  ة لموصول إلى قرارات بخصوص الشؤون العامّ  ة  القضايا االجتماعيّ  يستكشفون
ِمْن ث م  ، الميّمة  ة.العامّ  حياة المجتمعلممشاركة في  يمرون أنفس  يحّض  و 

  ّوإلشراكيم في  ،ميم في المستقبلرىم وتقدّ لتطوّ  الميّمة ة  يضعون أىدافيم الفردي
 ة.الشؤون المدنيّ 

  ّْصِفيم ُمتعّممينرون يتطو  ين ومنفتحي األذىان مدػ الحياة.زين ومستقمّ متحفّ  ِبو 

 ةمعايير تقييمي  

ْهن ي ةالممارسة  المجال  الم 
ي ةومشاركة  تطوير فهم اجتماعي   3 المجال الفرعي   ة من خالل فهم الغاية من مدني   َوه و 

 ةتدريس الدراسات االجتماعي  
 نام   خبير  
 مقبول معيار  

 م َتَمك ن خبير  
َتَمك ن معيار    م 

 بارع خبير  
 خبير معيار  

 من بارع أكثر   خبير  
 من خبير أكثر   معيار  

مين المعمّ لدػ  3-1
فكرة متنامية حول 
الغاية من تدريس 
 ةالدراسات االجتماعيّ 

يبدؤون و  يا،وتعمُّم
بإيصال فيميم ىذا 

من خالل  الطمبةإلى 

مين لدػ المعمّ  3-1
ة حول الغاية فكرة قويّ 

من تدريس الدراسات 
 يا،وتعمُّم ةاالجتماعيّ 

يعممون بصورة و 
متزايدة عمى إيصال 

 الطمبةفيميم ىذا إلى 

مين لدػ المعمّ  3-1
فكرة بارعة حول 
الغاية من تدريس 
 ةالدراسات االجتماعيّ 

 ويعممون  يا،وتعمُّم
باستمرار عمى إيصال 

 الطمبةفيميم ىذا إلى 

مين لدػ المعمّ  3-1
حول  صمتخّص  فيم  

الغاية من تدريس 
ة الدراسات االجتماعيّ 

عمى  مبني   ياوتعمُّم
الخبرة واألبحاث 

 ، وىموالقراءات
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من خالل طريقة  طريقة تدريسيم.
 تدريسيم.

من خالل طريقة 
 تدريسيم.

يعممون عمى إيصال 
 الطمبةفيميم ىذا إلى 

من خالل طريقة 
لى  تدريسيم، وا 

زمالئيم من خالل 
التدريب ونشر 

 . الُفضمىالممارسات 
عند النظر في  3-2

الغاية من تدريس 
ة االجتماعيّ الدراسات 

الدراسات  معّممو ُيظِيرُ 
ة مستوػ االجتماعيّ 

ة من فيم أىميّ  ُمتنامياً 
 ،ىذه الدراسات

 بالُحسبانويأخذون 
 ة  القانونيّ  باتِ المتطمّ 
 ،والوثائق   ،ةالمحميّ 

 ة  الدوليّ  والتوجيياتِ 
 .بمستوى مقبول

عند النظر في  3-2
الغاية من تدريس 
ة الدراسات االجتماعيّ 

 معّممو ُيظِيرُ 
ة الدراسات االجتماعيّ 

من فيم  قوّياً مستوػ 
 ،ة ىذه الدراساتأىميّ 

يأخذون  وىم إجماالً 
 باتِ المتطمّ  بالُحسبان
 ،ةالمحميّ  ة  القانونيّ 
 والتوجيياتِ  ،والوثائق  
 .ة  الدوليّ 

عند النظر في  3-2
الغاية من تدريس 
ة الدراسات االجتماعيّ 

 معّممو ُيظِيرُ 
ة الدراسات االجتماعيّ 

من فيم  بارعاً مستوػ 
، ة ىذه الدراساتأىميّ 

 بالُحسبان ويأخذون 
 ة  القانونيّ  باتِ المتطمّ 
، والوثائق  ، ةالمحميّ 

 ة  الدوليّ  والتوجيياتِ 
 .تام ةبسهولة 

عند النظر في  3-2
الغاية من تدريس 
ة الدراسات االجتماعيّ 

 معّممو ُيظِيرُ 
ة الدراسات االجتماعيّ 

من فيم  عميقا  مستوػ 
 ،ة ىذه الدراساتأىميّ 

 بالُحسبان ويأخذون 
 ة  القانونيّ  باتِ المتطمّ 
 ،والوثائق  ، ةالمحميّ 

. ة  الدوليّ  والتوجيياتِ 
ما سبق  ويستخدمون 

ويساعدون  ،بطالقة
في الوصل  زمالءىم
مماثل إلى فيم 

 وخبرات مماثمة. 
ة يدركون أىميّ  3-3

ربط فروع المعرفة في 
ة الدراسات االجتماعيّ 

 الطمبةبحياة 
، ومجتمعاتيم

ويظيرون ذلك 

ة يدركون أىميّ  3-3
ربط فروع المعرفة في 

ة الدراسات االجتماعيّ 
 الطمبةبحياة 

 ومجتمعاتيم،
ويظيرون ذلك 

ة يدركون أىميّ  3-3
ربط فروع المعرفة في 

ة الدراسات االجتماعيّ 
 الطمبةبحياة 

 ،ومجتمعاتيم
ويظيرون ذلك 

يم قون خبراتِ يطبّ  3-3
ق يتعمّ  في ما ة  المعرفيّ 

بربط فروع المعرفة في 
ة الدراسات االجتماعيّ 

 الطمبةبحياة 
ن ومجتمعاتيم، ويقودو 
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في  ُمتنامٍ بمستوػ 
 ممارساتيم.

في  بمستوػ قوؼٍّ 
 ممارساتيم.

في  بمستوػ بارعٍ 
 ممارساتيم. 

 تخطيط المناىج
 .ىاوتطوير 

 ُمتنامٍ  لدييم فيم   3-4
ة الميارات حول أىميّ 

 الطمبةيا تعمُّمالتي ي
في حصص الدراسات 

 ة في حلّ االجتماعيّ 
في الحياة  المشكالت

 ة.الواقعيّ 

 قوؼ   لدييم فيم   3-4
ة الميارات حول أىميّ 

 الطمبةيا تعمُّمالتي ي
في حصص الدراسات 

 ة في حلّ االجتماعيّ 
في الحياة  المشكالت

 ة.الواقعيّ 

 بارع   لدييم فيم   3-4
ة الميارات حول أىميّ 

 الطمبةيا تعمُّمالتي ي
في حصص الدراسات 

 ة في حلّ االجتماعيّ 
في الحياة  المشكالت

 ة.الواقعيّ 

 ُمتمّيز   لدييم فيم   3-4
ة الميارات حول أىميّ 

 الطمبةيا تعمُّمالتي ي
في حصص الدراسات 

 ة في حلّ االجتماعيّ 
في الحياة  المشكالت

 ة.الواقعيّ 
 ُمتنامٍ  لدييم فيم   3-5

ة استغالل حول كيفيّ 
الدراسات ة مادّ 

ناء في بة االجتماعيّ 
ة الكفاءات االجتماعيّ 

 ة.والمدنيّ 

 قوؼ   لدييم فيم   3-5
ة استغالل حول كيفيّ 

ة الدراسات مادّ 
ناء في بة االجتماعيّ 

ة الكفاءات االجتماعيّ 
 ة.والمدنيّ 

 بارع   لدييم فيم   3-5
ة استغالل حول كيفيّ 

ة الدراسات مادّ 
ناء في بة االجتماعيّ 

ة تماعيّ الكفاءات االج
 ة.والمدنيّ 

 ُمتمّيز   لدييم فيم   3-5
ة استغالل حول كيفيّ 

ة الدراسات مادّ 
بناء في ة االجتماعيّ 

ة الكفاءات االجتماعيّ 
 ة.والمدنيّ 

 ُمتنامٍ  لدييم فيم   3-6
ة استغالل حول كيفيّ 

مادة الدراسات 
ناء في بة االجتماعيّ 

زين ين متحفّ تعمُّمم
ين ومنفتحي ومستقمّ 

 الحياة.األذىان مدػ 

 قوؼ   لدييم فيم   3-6
ة استغالل حول كيفيّ 

ة الدراسات مادّ 
ناء في بة االجتماعيّ 

زين ين متحفّ تعمُّمم
ين ومنفتحي ومستقمّ 

 األذىان مدػ الحياة.

 بارع   لدييم فيم   3-6
ة استغالل حول كيفيّ 

ة الدراسات مادّ 
ناء في باالجتماعية 

زين ين متحفّ تعمُّمم
ين ومنفتحي ومستقمّ 

 األذىان مدػ الحياة.

 ُمتمّيز   لدييم فيم   3-6
ة استغالل حول كيفيّ 

ة الدراسات مادّ 
ناء في بة االجتماعيّ 

زين ين متحفّ تعمُّمم
ين ومنفتحي ومستقمّ 

 األذىان مدػ الحياة.
 

 ة:رات واألدل  المؤش  

  ُبالُحسبانويأخذ رأييم  ،الموضوعاتحول اختيار  الطمبة  م المعمّ  ُيشاور. 
  ّْصِفيم مواطنينومسؤوليتيم  في دورىمعمى التفكير  الطمبة   زُ تحفّ  م ميام  المعمّ د يحد  ِبو 

 ة في الماضي والحاضر.عضالت األخالقيّ المُ وفي ، عالميين
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  ّعمى أن  ،لمتعبير عن آرائيمالمناسبة عمى الفرصة  الطمبةم من حصول جميع د المعمّ يتأك
 ة.محكومة برأؼ األقميّ  تكون النقاشات غير  

  ُّمين بوجود المعمّ  زين أكبر  المتحفّ  الطمبةع أن يكون عدد توقّ يُ  حيث الطمبة؛ز مدػ تحف
في  الطمبةثارة اىتمام إمًا األكثر خبرة وتقدّ  المعّممون مين في الخبرة، ويستطيع المتقدّ 

موضوعات قد تبدو بعيدة عن  ذلك بما في، نطاق واسع من الموضوعات في المناىج
 ة.الشخصيّ  الطمبةاىتمامات 

  خبرًة  م أكثر  كان المعمّ  إنو كّمماحيث  ؛لمعالقة بين ما يدرسونو والواقع الطمبةمدػ رؤية
 .مةالذين يجدون ىذه الّص  الطمبةزاد عدد مًا وتقدّ 

 المعتقدات  الن ظر إلىفي  المعّممون والطمبة والمعّممون الذؼ يبذلو  في ما يتعّمق بالمجيود
وطمبتيم مًا األكثر تقدّ فإّن المعّممين  ،يةوالتفكير فييا بجدّ  ةاّص المختمفة عن معتقداتيم الخ

 يتمكنون من فعل ذلك بسيولة أكبر.
  وسموكاتيم الطمبةمواقف  فية حدثو دروس العموم االجتماعيّ الذؼ تُ في ما يتعّمق بالتأثير 

 .ماً مين األكثر تقدّ يزداد بوجود المعمّ التأثير  ، فإّن ىذاومعتقداتيم

ْهن ي ةالمجال: الممارسة   الم 

عداد التقاريرو التقييم و التعميم و . التدريس: التخطيط 4: المجال الفرعي    التفكيرو  ا 

 :أمثمة عمى المجال الفرعي  

التعميم الممتاز يعتمد عمى التنظيم الممتاز وتطبيق  ة أنّ الدراسات االجتماعيّ  معّممويدرك 
/ ن غاياتٍ يتضمّ وينّفذونو، بحيُث ال فعّ  يخّططون لتدريسوىم  ،ةيّ تعمُّمالخبرات واألنشطة ال

 يمومياراتالطمبة لتطوير معارف  عةً متنوّ  تدريس ومصادر   طموحة، واستراتيجياتِ  أىدافاً 
 ،ة والمنياج التعميميّ عمى تقييم المادّ  كما تكون لدييم قدرة ،ةومواقفيم السموكيّ  يموقيم
 تعمُّمحول  ويعّدون التقارير   ،مون التغذية الراجعةويقدّ  ،قون استراتيجيات تقييم مختمفةويطبّ 
لمحصول عمى  كثيرةٍ  وجود  طرائق   ويدركون  ،تحسين أدائيم طرائقرون في ويفكّ  ،الطمبة

ستجابة إلى في االبين التدريس والتقييم  ويمّيزون  ،ة التي يدّرسونياالمعرفة والميارات في المادّ 
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 ةفي تكييف الممارسات التدريسيّ  المستمرّ  التفكيرة ميّ أى ويدركون  الطمبة،جميع  حاجات
 .ياوتحسين ياوتعديم

 :المرجوّةوضع األىداف والنتائج 

  ات والقدرات والميول الخمفيّ الطمبة  من جميع  تميمُ  أىدافاً  /غاياتٍ  المعّممون يضع
 ة.الدراسات االجتماعيّ  تعمُّمل وتتحّداىم ىمز وتحفّ 

  نحو فيم عميق لمحتوػ الدراسات  الطمبةو توجّ  أىدافاً / غاياتٍ  المعّممون يضع
 تفكير أعمى.ة وتطوير ميارات االجتماعيّ 

  ة.فيّ األنشطة والتقييمات الّص  توائمُ  غاياتٍ  المعّممون يضع 

 التخطيط والتدريس:

  دروس  ُخط ط  ذون رون وينفّ يطوّ  ،في محور اىتماماتيم الطمبة  يضعون الذين  ،المعّممون
 تعمُّمالعمى المتمحور حول الطالب و  تعمُّمال أساليبة عمى دًا ومبنيّ جيّ  مةووحدات منظّ 

 شط.الن  
 ،ُخط ط  ذون رون وينفّ يطوّ  ،زون عمى تخطيط الوحدات والدروسالذين يركّ  المعّممون 

ىذا  مالءمةدروس ووحدات باالعتماد عمى فيميم العميق لمحتوػ المنياج ومدػ 
 ،تطّورىمومستوػ  ،ةالمعرفيّ  خمفّيتيموعييم حول يعتمدون عمى ، و لمطمبةالمحتوػ 

وتنوع  ،ةيّ تعمُّمنشطة الفي طرح األ والتسمسل المنطقيّ  ،ال لوقت الدرسواالستخدام الفعّ 
 المعّممون ُخط ط اً يطور كما استراتيجيات التدريس والمصادر واستراتيجيات التقييم. 
األنشطة واستراتيجيات  ة مع  يّ متعمُّ لمدروس والوحدات بصورة تضمن تماشي األىداف ال

بصورة منتظمة  ،يعممون وىم ال. تعميم فعّ  في سبيل تقديموذلك  ؛التقييم والميام
عمى إدخال استراتيجيات القراءة والكتابة والحساب وما وراء المعرفة في  مدروسة،و 

 عامّ  عمى نحوٍ والتساؤل  المشكالتحول سئمة األة أىميّ  يدركون كما  ،التخطيط والتدريس
المغمقة  :تشمل األسئمة بنوعييا ُخط ط اً رون فيم يطوّ لذا ؛ اليادف والجادّ  تعمُّمال إحرازفي 

 ويستمرون في طرح أسئمة إضافية. ،إلى األفكار العظيمة تؤّدؼ، واألسئمة التي والمفتوحة
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  ّمعرفية متكاممة في  زون عمى استراتيجيات التدريس حصيمة  ن الذين يركّ يملدػ المعم
 ويعرفون متى يستخدمون كل   ،ةالدراسات االجتماعيّ  تدريس موادّ  وطرائقاستراتيجيات 
ن يتضمّ وقد عند الحاجة. ز التنفيذ عمى وضعيا في حيّ  قادرون كما أنيم  ،واحدة منيا

يس ، والتدر : التدريس المباشر، والتدريس التفاعميّ تحديدًا ة في الدراسات االجتماعيّ ذلك 
، والنقاش، والتفكير النقدؼّ  المشكالت، و، واستراتيجيات حلّ المساند، واالستكشاف الموجّ 

 ،، ومشاريع األبحاثوالمناقشات ،والتساؤل، وتفسير البيانات، واالستقصاء، والمناظرات
ولعب األدوار، والمحاكاة، واأللعاب ؤ، ، والتنبّ المشكالت التقديم، وحلّ و  ،العرضو 

عممًا أّن المعّممين ة. وتطوير المفاىيم، وكتابة المقاالت، والكتابة التحميميّ ة، التعميميّ 
ب  حاجات تدريس مختمفةً  استراتيجياتِ  ينتقون  س  ضمن مستويات و ة يّ تعمُّمال الطمبة ح 

 دة.القدرات المتعدّ 
  ُة مواقف  في عدّ  الطمبة  الجماعات و  تشكيل الفرق زون عمى الذين يركّ  المعّممون شرك ي، 

وتعميم  ،فالّص  : تعميم لكلّ ، من مثلةمتنوع ةات جماعيّ تكوينفي  طمبتيميضعون و 
الفرص لمعمل  المعّممون طمبتيميعطى ككما . فردؼّ  تعمُّمو  ،وعمل جماعيّ  ،تعاوني
 .لتطوير الميارات الالزمة لمعمل الجماعيّ يتيحون ليم المجال و  ،ة ضمن فريقبفاعميّ 

  في محور  واالستفساراتِ  المشكالتِ زون عمى األسئمة والتساؤل الذين يركّ  المعّممون يضع
تختبر  ، بحيثُ ددة من األسئمة المفتوحة والمغمقةمتعّ  أنماطاً يستخدمون فيم  ؛التدريس

وه؛ بينما تحتاج األسئمة تعمُّمفي مراجعة ما  الطمبة  وتساعد  والفيم   الذاكرة   األسئمة المغمقةُ 
، الطمبة واىتماميمفضول  ما تنجح في إثارة كثيراً و  ،والتقييم شنقاالمفتوحة إلى التحميل وال

ّفزُ كما   بطرائق   والتفاعل من موضوع ما، وتتيح ليم االستجابة الطمبة عمى التحّقق ُتح 
في ميا. التفكير العُ  مياراتِ  تدعم، كما ومياراتيم ارفيمظيار معبإ ا يسمح ليمممّ  ،ةعدّ 

 ؼ أسئمة   ةُ الجوىريّ  األسئمةُ و ، بسؤال جوىرؼّ  أو الوحداتِ  الدروس   المعّممون يبدأ العادة، 
وتقود  ،من التماسكًا حدة نوعالدرس أو الو   ضفي عمىت)طويمة اإلجابة( ة ممتدّ 

إذا  ةٍ أوليّ  /ةٍ أصميّ  مصادر   وتعتمد عمى ،دموضوع محدّ إلى  يايوتوجّ  الطمبةاستفسارات 
ّييُ ، ياطرحو  األسئمةبناء إلى  إضافةً أمكن.  كيف  الطمبةُ فييا  تعمُّمي مواقف   المعّممون  ُيي 

 دة.جيّ  أسئمةً  يصوغون 
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 ذا كان مناسباً  ،أمكن نإيصال المعرفة إ يار ظفي إ ة  الحريّ  الطمبةُ عطي حيث يُ  ؛وا 
األسئمة وطرحيا،  عنمثل اإلجابة من ) محادثةً : بأشكاٍل ِعّدةمعرفتيم وفيميم ومياراتيم 

لقاء  األسئمة، وكتابة المقاالت،  عناإلجابة من مثل أو كتابًة ) ،المحاضرات(والتقديم، وا 
 فتحعة، و ة، والكتابة المقنّ ة إلظيار المعرفة، والكتابة التحميميّ السرديّ  ة/والكتابة الوصفيّ 
، والتقارير والرسائل راتمذكّ ة، والتمخيص، وكتابة الن استخدام األدلّ نقاشات تتضمّ 

ة، وخرائط طات، والرسوم البيانيّ خطّ عمل المُ من مثل سم )الرّ من خالل  وأ ،عر(والشِّ 
سوم مصقات، والرّ كة، والمُ ة، والرسوم المتحرّ ة، والجداول الزمنيّ المفاىيم، والخرائط الذىنيّ 

 ،ةإنشاء العروض التقديميّ من مثل دة الوسائط )ة متعدّ العروض التقديميّ  وأ ،ة(التوضيحيّ 
ْقِمّيةواستخدام األدوات ، األفالمصناعة و   (.الر 

  ْسبُ  ةسّيدرالول الفصافي م لتعلُّاال يحدث  :سةدرلمرج اخاالتعمُّم ن م العديدفي ن لک، وح 
ت، شيفاراألو ، والمواقع التاريخّية، والمتاحف،  المؤّسسات المختمفة ، من مثلاألماكن

، العاّمةن ماکاأل، و التمفزيونّية عروضالو ، (تنرإلنتا) والمواقع اإللكترونّيةت، مکتباالو 
 (،مثل "التاريخ من حولنا"من المدرسة ) خارج تعمُّمال ة  أىميّ  المعّممون  ويدرك. و... 

م يستخدف بيا، اىتمام  كبير   لمطمبةث يكون حيب ة،واقعيّ  مواقف   من خالل تعمُّموكذلك ال
ظيارو ، الطمبةتحفيز  في فّعالةً  طرائق   ىذه الفرص   المعّممون  والحاضر بالماضي  معرفةٍ  ا 

 .ليما وفيمٍ 

 

 

 المصادر

  نتقاة بعناية عة من المصادر المُ متنوّ  مجموعةً ة الدراسات االجتماعيّ  معّممويستخدم
ت ة المكتوبة )الوثائق والكتب والمجاّل : المصادر األساسيّ من مثل ،لتحسين التدريس

ة )الموحات والمصادر المرئيّ  و...،عر ة والروايات والشِّ ير الذاتيّ حف والسِّ كرات والصُّ والمذّ 
ة )بيانات التعداد والبيانات اإلحصائيّ  ،ة(سوم اإليضاحيّ مصقات والرّ كة والمُ سوم المتحرّ والرّ 

 دة، والموسيقى،المقمّ ة األصمية أو واألعمال الفنيّ  ،سوم البيانية(أو االستطالعات والرّ 
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 الطمبةة من عائالت والشيادات الشفويّ  ة، ومعارض المتاحف،والروائيّ ة واألفالم الوثائقيّ 
 ،ة والجامعات والمتاحف والمكتباتسات التاريخ المحميّ ومجتمعاتيم، والخبراء من مؤسّ 

ة أو الحديثة( واأللعاب واألحاجي والخرائط )التاريخيّ  ،اإلنترنتعبر  تعمُّمومجتمعات ال
 ة.التعميميّ 

 أن يأتيما  مراعاةُ  يجب عمى المعّممينة، ية والتدريسيّ تعمُّمعند اختيار المصادر ال :
، خاّص  عمى نحوٍ  الطمبةجميع  وحاجاتالمصادر أىداف التعميم واستراتيجياتو،  تناسب  

المصدر، ومعاني كمماتو ومحتواه(  حجم) قراءتيمومستوػ  ألعمارىمبحيث تكون مناسبة 
 ةُ بمستوػ عاٍل من الجودة من حيث واقعيّ  ع المصادرُ أن تتمتّ  ويجب ،السابقة ومعارفيم

ة أو ىجوميّ   تحتوؼ عمى مواد  المحتوػ واألىمية التعميمية األدبية والفنية، كما يجب أالّ 
 .التي تتناوليا ةور أو الموضوعات العامّ أو الّص  الكمماتُ  فاحشة من حيثُ 

  ىا مصدرًا واحداً ة المدرسيّ  الكتب   المعّممون يستخدم حيث  ؛منيا إلى أبعد  عون ويتطمّ ، ِبع دِّ
يحرصون  ، وىمتعمُّماألخرػ التي قد تحقق الفائدة في ال المصادر   الُحسبانيأخذون في 

 الطمبة تعمُّمعمى بناء مجموعة متكاممة من المصادر الممتازة التي تتيح ليم تحسين  دائماً 
الكامل عمى  باالعتمادلمطمبة ال يسمح عممًا انُو وزيادة اىتماميم ورفع الدافع لدييم. 

 اختيارُ  كما ينبغي لممعّممينالمعمومات التي يعطييا المعمم أو الواردة في الكتب. 
ُوُجياتِ  ومواقف   أفكاراً المصادر التي تتناول  ِث نفِسونظر مختمفة  و  د  ة أو القضيّ  لمح 

ث أنواع حدو  إدراكُ  نفِسومين في الوقت عمى المعمّ  يجب، ولكن نفِسو أو الموضوعنفِسيا 
ة في حال وجود افتراضات أو تحريف أو حذف في ب أو القوالب النمطيّ من التعّص 

استخدام الكتب المدرسية، عمى  وعندة )بما فييا الكتب المدرسية(. المصادر التعميميّ 
قد اختاروا بدورىم  والُكّتاب  فين المؤلّ  إلدراك أنّ  الطمبةالفرص أمام  إيجادُ مين المعمّ 

 أحكاماً أن يصدروا  إلى الطمبةوالمعمومات، ويطمبون  المصادر والميامّ مجموعة من 
 ة. ة واستخدام األدلّ ة عمى المنطق والعمّ مبنيّ 

  ضمن شريحة  لمطمبةدة ية محدّ تعمُّم حاجاتٍ  مع   لتتناسب   ةً عدّ  مصادر   المعّممون ينتقى
، قد حاجات الطمبةالمختمفة. فعمى سبيل المثال، وباالعتماد عمى  قدراتيمواسعة من 

 بديمةً  مواد  من ذوؼ المستويات المنخفضة في القراءة  الطمبةإلى إعطاء  المعّممون يسعى 
 رة. أو مسموعة أو كتبًا مصوّ  ةٍ مرئيّ  تحتوؼ عمى عناصر  
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  تعمُّمة ودعم التكنولوجيا الحديثة لتحسين تدريس العموم االجتماعيّ  المعّممون يستخدم 
ناً كنولوجيا الت فيم يدخمون  الطمبة؛ وِّ ْصِفيا ُمك   ،في استراتيجيات التدريس أساسّياً  ِبو 
ْقِمّية   ن المصادر  خدمو ويست ْقِميّ  تعمُّمال وأدواتِ  الر  مثل استخدام األرشيفات من ) الر 

ب ة، وتعقّ ة في بناء الخرائط الجغرافيّ ة في التاريخ، وأنظمة المعمومات الجغرافيّ اإللكترونيّ 
في  ة أو بيانات االقتراع المدنية، أو استخدام اإلعالم االجتماعيّ االقتصاديّ االتجاىات 

 كما يستخدمون  ،اآلخرين( أو التواصل مع   نة،معيّ  نشر فكرة ما أو نشر كتابات
 المعّممون ر اآلخرين. يوفّ  وتكنولوجيا المعمومات في العمل والتعاون مع   االتصاالتِ 

ْقِمّيةمياراتيم  ُفر ص  تنمية لمطمبة ْقِمّيةِ جودة المصادر  بيدف اختبار ؛ةاألساسيّ  الر   الر 
 مة.نتظ  مدروسة ومُ  يا بطرائق  وتقييم

 التقييم وا عداد التقارير:

  الطمبة تعمُّملتحسين  ؛والختامي   ،التكويني   :التقييم المعّممون يستخدم. 
  ويصّممونيا  ،ياوأساليب يامختمفة وأدواتالتقييم الاستراتيجيات  عنالمعّممون يبحثون

 .وينّفذونيا
  ععمى حف الطمبةقدرة  إبرازُ ، من شأنيا واستراتيجيات تقييم مختمفة ميام   المعّممون يختار 

عمى تحميل بأشكاٍل ِعّدٍة تيم قدر  ومن جية أخرػ إبراُز مدػ، من جية الحقائق والبيانات
ُوُجياتة عمى المعمومات ن آرائيم المبنيّ ة والحكم عمييا والتعبير عاألدلّ   نظيرىم و 

 .  المختمفة
   الطمبةم ز تقدّ وبما يعزّ ناجعة ومثمرة بصورة  الختامي  التقييم  و  التكويني   يستخدمون التقييم 

ة أو نتائج االمتحانات زون عمى العالمة النيائيّ وال يركّ  ،مرور الوقت يم مع  تعمُّمىم و ونموّ 
ن ة تحسّ إظيار كيفيّ  يساعد في دير،من التق مر  مست نوع   التكويني   التقييم  عممًا أّن فقط. 
وىو أداة يستخدميا ، نةة معيّ يّ تعمُّمالوصول إلى أىداف مسعاىم إلى ميم في وتقدّ  الطمبة

رشادىم.  لمطمبةإلعطاء التغذية الراجعة  المعّممون  األمثمة عمى التقييم  بعُض  وتشملوا 
بما في ذلك استخدام المصطمحات ، أداء الطالب عنة الشفويّ  مالمعمّ  مالحظاتِ  التكوينيِّ 
اجبات الو قصيرة و التفكير ال ميامّ بعض ة و صفيّ النقاشات الو ، رع المعرفةفة بالخاّص 

ة تحسين كتابتيم، ومناقشة حول كيفيّ  الطمبةمقاالت  عنم ة ومالحظات المعمّ منزليّ ال
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م حول قدرة الطالب عمى تفسير المصادر مّ د، والتغذية الراجعة من المعمعايير األداء الجيّ 
مثل من  ،ةالطالب في نياية مرحمة تدريسيّ  تعمُّم فيقّيمُ  التقييم النيائيُّ أّما . ، و...ةاألوليّ 

. رسميّ  عمى نحوٍ عالمات بناًء عمى ذلك الة أو دورة أو برنامج، ويرصد لو حدة تدريسيّ و  
ة: األسئمة، في الدراسات االجتماعيّ  األمثمة عمى التقييم النيائيّ  بعُض وتشمُل 

 ،ةوالمقاالت الختاميّ  ،مة التي يضعيا المعمّ واالمتحانات الدوريّ  ،ةالقياسيّ  واالمتحانات
 .، و...ةوالدرجات النيائيّ  ،والتقارير

  ددة في المحّ  الطمبة حاجات لتناسب   دةً متعدّ  ةً تقييميّ  واستراتيجياتٍ  ميام   المعّممون يختار
معرفتيم وفيميم  إظيارعمى  الطمبةمثل قدرة من مستويات القدرة المختمفة )جميع 
 ة(.الكتابيّ  ة أنماط من الميامّ أو من خالل عدّ ، اً شفويّ 

  ُةُ الدولة  عندما تكون امتحانات د  من  الطمبةعمى تحضير  المعّممون ، يعمل مطموبةً  الُمو ح 
دِّ  زون عمى تدريس االمتحانولكنيم ال يركّ  ،خالل استراتيجيات وأدوات مالئمة  في ح 

تتجاوز االمتحان والميارات التي ارف لتنمية المع ة  الفرص الطمبةبل عمى منح  ذاتو،
 د.الموح  

  ّلمطمبة تعمُّمة حول الوفوريّ  بّناءةً تغذية راجعة  المعّممون م ة التقييم، يقدّ لضمان فاعمي 
 إلى الطمبةكما يطمبون  ،التقارير( وا عدادأو من خالل رصد العالمات  ،اً وذوييم )شفويّ 

لمعالجة التغذية الراجعة واستخداميا  يعطونيم الفرص   ؛ إذاالستجابة لمتغذية الراجعة
 يم.تعمُّملتحسين 

  ًا، نتظمين ذاتيّ ين مُ تعمُّمفي المشاركة في تقييم أنفسيم ليصبحوا م الطمبة   المعّممون يساعد
 يم.بأنفسِ  يميم ومياراتِ مون معرفت  يعرفون كيف يقيّ 

 ا :م التدريس حالي  ة تقد  التفكير في كيفي  

 ةوذلك من خالل مراقبة الممارسات الصفيّ  ،مستمرّ  عمى نحوٍ  الالزمة   البياناتِ  المعّممون يجمع 
بعيدة القريبة و الىذه البيانات إلثراء قراراتيم التدريسية  ويستخدمون  و،وتقييم الطمبة تعمُّممراقبة و 

 ىاوتغيير  بعةتّ ة المُ وتكييف الممارسات التدريسيّ ، لمطمبةوضع األىداف ل، و ياوتوجيي المدػ
 .ياوتحسين

 ةالمعايير التقييمي  
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ْهن ي ةالممارسة  المجال  الم 
 التدريس: التخطيط، التعميم، التقييم، إعداد التقارير، التفكير 4 المجال الفرعي  

 نام   خبير  
 مقبول معيار  

 م َتَمك ن   خبير  
َتَمك ن معيار    م 

 بارع   خبير  
 خبير معيار  

 من بارع أكثر   خبير  
 من خبير أكثر   معيار  

مين لدػ المعمّ  4-1
التدريس  أنّ  ُمتنامٍ  فيم  

الممتاز يعتمد عمى 
تنظيم الميارات 
وتطبيق الخبرات 
ة واألنشطة التعميميّ 

 الموادّ  ر التدريس/فّ وتو 
 دة.الجيّ 

لدػ المعممين  4-1
التدريس  أنّ  قوؼ   فيم  

الممتاز يعتمد عمى 
تنظيم الميارات 
وتطبيق الخبرات 
 ،ةواألنشطة التعميميّ 

 إثراءن عمى و وىم قادر 
ة األنشطة التعميميّ 
ًا عندما الموجودة حاليّ 

يكون ذلك مناسبًا 
 ومفيدًا. 

مين لدػ المعمّ  4-1
التدريس  أنّ  بارع   فيم  

الممتاز يعتمد عمى 
تنظيم الميارات 
وتطبيق الخبرات 
 ،ةواألنشطة التعميميّ 

ن عمى خمق و وىم قادر 
أنشطة وخبرات 

ة باالعتماد عمى تعميميّ 
 المصادر والموادّ 

ًا وتعميم رة حاليّ المتوفّ 
ة كيفيّ اآلخرين 

 استخداميا.

مين لدػ المعمّ  4-1
 أنّ  ص  متخّص  فيم  

التدريس الممتاز يعتمد 
عمى تنظيم الميارات 

وتطبيق الخبرات 
ة، واألنشطة التعميميّ 

تعميم  يمكنيمكما 
زمالئيم كيف يخمقون 

األنشطة والخبرات 
ة ة الخاّص التعميميّ 
 بيم.

يعرف  4-2
بمستوػ  ،المعّممون 

طون ، كيف يخطّ ُمتنامٍ 
 وذونوينفّ  لمتدريس
ن ذلك ويتضمّ ، ةبفاعميّ 
/ والغاياتِ  ياتِ التحدّ 

 وعدداً  األىداف  
من  محدوداً 

استراتيجيات التدريس 
وذلك لتطوير  ؛الشائعة
 الطمبةمعارف 

ومياراتيم ومواقفيم 

يعرف  4-2
، بمستوػ المعّممون 

طون ، كيف يخطّ قوؼٍّ 
لمتدريس وينّفذونو 

ن ذلك ويتضمّ  ،ةبفاعميّ 
/ والغاياتِ  ياتِ التحدّ 

من  وعدداً  األىداف  
استراتيجيات التدريس 

وذلك لتطوير  ؛الشائعة
 الطمبةمعارف 
ومواقفيم  ومياراتيم
 ة وقيميم.   السموكيّ 

يعرف  4-2
، بمستوػ المعّممون 

طون ماىر، كيف يخطّ 
لمتدريس وينّفذونو 

ن ذلك ويتضمّ  ،ةبفاعميّ 
/ والغاياتِ  ياتِ التحدّ 

 ومجموعةً  األىداف  
من  عةً متنوّ 

استراتيجيات التدريس 
وذلك لتطوير  ؛الشائعة
 الطمبةمعارف 

ومياراتيم ومواقفيم 

يعرف  4-2
، بمستوػ المعّممون 

ص، كيف خبرة وتخّص 
لمتدريس طون يخطّ 

 ،ةبفاعميّ  ويّفذونو
ن ذلك ويتضمّ 
/ والغاياتِ  ياتِ التحدّ 

 ومجموعةً  األىداف  
من  عةً متنوّ 

دريس استراتيجيات الت
وذلك لتطوير  ؛الشائعة
 الطمبةمعارف 
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ة وقيميم، كما السموكيّ   ة وقيميم.  السموكيّ 
يستطيعون بناء 

استراتيجيات التدريس 
ة بيم الخاّص  هومصادر 

وتدريب الزمالء عمى 
 استخداميا.

ومياراتيم ومواقفيم 
ة وقيميم، كما السموكيّ 

يستطيعون تعميم 
رون زمالئيم كيف يطوّ 

تدريس  استراتيجياتِ 
 ة بيم.خاّص  ومصادر  

ف يعر  4-3
، بمستوػ المعّممون 

مون ، كيف يقيّ ُمتنامٍ 
والمناىج  الموضوعات

قة بالدراسات المتعمّ 
قون ويطبّ ة، االجتماعيّ 

عددًا محدودًا من 
استراتيجيات التقييم 

مون الشائعة، ويقدّ 
التغذية الراجعة 
 تعمُّموالتقارير حول 

ويستخدمون  ،الطمبة
التفكير  أساليب  

 لتحسين أدائيم.

يعرف  4-3
، بمستوػ المعّممون 

مون ، كيف يقيّ قوؼٍّ 
والمناىج  الموضوعات

قة بالدراسات المتعمّ 
 قون ة، ويطبّ االجتماعيّ 

عددًا من استراتيجيات 
مون التقييم، ويقدّ 

التغذية الراجعة 
 تعمُّموالتقارير حول 

ويستخدمون  ،الطمبة
التفكير  أساليب  

 لتحسين أدائيم.

يعرف  4-3
، بمستوػ المعّممون 

مون بارع، كيف يقيّ 
والمناىج  الموضوعات

قة بالدراسات المتعمّ 
قون ة، ويطبّ االجتماعيّ 

 ويخمقون مجموعةً 
من عة متنوّ 

استراتيجيات التقييم، 
مون التغذية ويقدّ 

الراجعة والتقارير حول 
 ،الطمبة تعمُّم

 ويستخدمون أساليب  
التفكير لتحسين 

 أدائيم.

يعرف  4-3
، بمستوػ المعّممون 

ص، كيف خبرة وتخّص 
 الموضوعاتمون يقيّ 

قة والمناىج المتعمّ 
بالدراسات 
قون ة، ويطبّ االجتماعيّ 

 ويخمقون مجموعةً 
من عة متنوّ 

استراتيجيات التقييم، 
مون التغذية ويقدّ 

الراجعة والتقارير حول 
 ،الطمبة تعمُّم

 ويستخدمون أساليب  
التفكير لتحسين 

 يعّممون أدائيم، كما 
كيف يخمقون  اآلخرين  

 استراتيجيات تقييم.
 يدركون أنّ  4-4

 ةً عدّ  طرائق  ىناك 
لمحصول عمى 

معرفة والميارات في ال
 ،سونياة التي يدرّ المادّ 

 يدركون أنّ  4-4
 ةً عدّ  طرائق  ىناك 

لمحصول عمى 
عرفة والميارات في الم

، سونياة التي يدرّ المادّ 

 يدركون أنّ  4-4
 ةً عدّ  طرائق  ىناك 

لمحصول عمى 
عرفة والميارات في الم

 ،سونياة التي يدرّ المادّ 

يدركون أن  4-4
 ةً عدّ  طرائق  ىناك 

لمحصول عمى 
عرفة والميارات في الم

، سونياة التي يدرّ المادّ 
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ويظيرون ذلك 
في  ُمتنامٍ بمستوػ 

طريقة تفكيرىم 
 مع   المنيجّية  واختيارىم 

 مرور الزمن.

ويظيرون ذلك 
في  بمستوػ قوؼٍّ 

طريقة تفكيرىم 
 المنيجّية  واختيارىم 

 مرور الزمن. مع  

ويظيرون ذلك 
بمستوػ بارع في 
طريقة تفكيرىم 

 المنيجّية  واختيارىم 
 ؛مرور الزمن مع  

 ُمِمّمون  إّنيمحيث 
رة ات المطوّ بالمنيجيّ 

يف من وك ،حديثاً 
 مع   تياُمواءمُ الممكن 

 ما يدّرسونو.

ويظيرون ذلك 
بمستوػ خبرة 

ص في طريقة وتخّص 
تفكيرىم واختيارىم 

مرور  مع   المنيجّية  
إّنيم حيث  ؛الزمن
بأحدث  ُمِمّمون 

 ،األبحاث واألساليب
ويساعدون اآلخرين 

ر والتفكير في اختيا
بأنسب األساليب 

تاحة ة المُ التدريسيّ 
 ة. وأكثرىا فعاليّ 

زون بمستوػ يميّ  4-5
بين التدريس  ُمتنامٍ 

والتقييم لالستجابة 
 الطمبةة لنقاط قوّ 
 المشتركة، وحاجاتيم
 الموادّ  توّفربشرط 

 الداعمة بصورة كافية.

زون بمستوػ يميّ  4-5
بين التدريس  قوؼٍّ 

والتقييم لالستجابة 
الطمبة ة لنقاط قوّ 
 المشتركة/ وحاجاتيم

 توّفربشرط  ،دةالمحدّ 
الداعمة بصورة  الموادّ 
 كافية.

زون بمستوػ يميّ  4-5
بين التدريس بارع ٍ 

والتقييم لالستجابة 
 الطمبةة جميع لنقاط قوّ 

ويخمقون  وحاجاتيم،
الداعمة  الموادّ 

 المالئمة.

بمستوػ زون يميّ  4-5
ص بين خبرة وتخّص 

التدريس والتقييم 
ة لالستجابة لنقاط قوّ 

الطمبة جميع 
، وىم  وحاجاتيم

قادرون عمى تعميم 
زمالئيم كيف يخمقون 

داعمة ذات  مواد  
 عالقة.

 

 ةرات واألدل  المؤش  

  ُب  كاٍف لتغطية الدروس  الوقت س   ة لسببٍ طّ عن الخُ  م الخروج  رر المعمّ  إذا قّ )إالّ  الُخّطة ح 
 نة(.ة معيّ لتحقيق أىداف تعميميّ  وأ ،وجيو
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  ُجميعًا  لمطمبةم ث فيو المعمّ ة، ويتيح الوقت الذؼ يتحدّ يّ تعمُّم ميامٍّ مشغولون بأداء  الطمبة
 شط.الن   تعمُّملم المجال  

  ُالتقييم ة واستراتيجياتِ التعميميّ  والمصادر   المناىج   التي يضعيا المعمم تناسبُ  األىداف، 
 نة.معيّ  وأنشطةً  ومصادر   استراتيجّياتٍ م تبرير أسباب اختياره المعمّ  يستطيعكما 

  ُة والتعبير عن إلى تحميل األدلّ بأشكاٍل ِعّدة  الطمبةتقييم تدفع  م استراتيجياتِ المعمّ  يستخدم
 ة عمى المعمومات .المبنيّ وأفكارىم آرائيم 

  ّا يشير إلى المختمفة، ممّ  حاجات الطمبة م لتالئم  ة التي يستخدميا المعمّ التعميميّ  الموادّ  عُ تنو
 في التحفيز والتدريس والتقييم. مختمفةٍ  يحتاجون إلى أساليب   الطمبة أنّ 

  ّيحتاجون إلييالممصطمحات التي  الطمبةالدعم الذؼ يضمن فيم  رُ توف. 
  ُّكلّ ف حول أداء الّص  معمومات  م لدػ المعم ةطالب عمى  حول أداء كلّ  ومعمومات  ، ك   .ِحد 
  ُالتي  يعرف الطالب المجاالتِ بحيث ، التقييم التي ُتعطى لمطالب واضحة معمومات

العو م بعد اطّ تحتاج إلى تقوية، ويتبين ذلك من المعمومات التي يعكسيا الطالب لممعمّ 
 عمى تقييمو.

  ًُا مم أكثر تقدّ كان المعمّ  فكّممام، استراتيجيات التقييم التي يتقنيا المعمّ  بنطاق في ما يتعّمق
 وخبرة كان لديو عدد أكبر من استراتيجيات التقييم.

  فإنوتطوير خطط دروسيم، في  يحتاج إليو المعّممون الدعم الذؼ في ما يتعّمُق بحجم 
عممًا قادرًا عمى دعم غيره.  وكان، احتاج إلى دعم أقلّ وخبرة مًا تقدّ  م أكثر  ما كان المعمّ كمّ 

 أكثر. دعم يحتاجون إلىخبرة  األقل   أّن المعّممين
  كان  فكّمماة، لتحسين الممارسات التدريسيّ  الدليل والتقييم الذاتيّ في ما يتعّمُق باستخدام

 .ةمستمرّ مة و نظ  ة والتقييم بصورة مُ األدلّ  مًا استخدم  تقدّ  م أكثر  المعمّ 

ْهن ي ةالمجال: الممارسة   الم 

 آمنة وداعمة ودامجة تعمُّمبيئة  . خمق  5: المجال الفرعي  

 :أمثمة عمى المجال الفرعي  
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 الطمبةُ بحيث يرغب  ،ةآمنة وداعمة ودامجة لتعميم الدراسات االجتماعيّ  تعمُّمبيئة  المعّممون يخمق 
ُوُجياتة آراء في عدّ  النقدؼّ  أن ُيخاطروا أكاديمّيًا وينخرطوا في التفكيرفي   نظر. و 

 يشمل ذلك:

 بالقبول  الطمبةبحيث يشعر جميع  ،آمنة وداعمة ودامجة تعمُّمبيئة  المعّممون  يخمق
 ويستطيعون التعبير عن أنفسيم.

  ّويخمقون  ،ةوالشخصيّ  ةكاديميّ األ أداء المخاطرات لمطمبةة تتيح يّ تعمُّمبيئة  المعّممون ر يوف 
 ،رضياتبف لمخروجبحيث يتيحون ليم المجال ، من خالل التدريس والتقييم لمطمبة الفرص  

بداء آرائيم المبنيّ  من خالل االستقصاء  تعمُّموال ،واستخالص النتائج ،المعموماتة عمى وا 
ْصِفياخطاء إلى األ ينظرون كما  ؛والتجربة والمحاولة والخطأ ال  وجزءاً ة يّ تعمُّم اً فرص ِبو 

بالراحة عند خوضيم  عممًا أّن الطمبة يشعرون وليست فشاًل.  ،ةيّ تعمُّمة المن العمميّ أ يتجزّ 
 نظرىم. ُوُجياتوعازمين عمى تغيير ويكونون منفتحين  ،المخاطر

  ّاسة والحسّ  ة القضايا الشائكة  أن يتناول منياج الدراسات االجتماعيّ  من الضرورؼ
 ، أو عندما تحصل،مثل ىذه القضايا إذا حصمتة. والعامّ  منيا ة  ة، االجتماعيّ والجدليّ 
ة عمى الدراسات االجتماعيّ ة، ويدركون قدرة ة بمسؤوليّ الدراسات االجتماعيّ  معّممو يتناوليا

يجابيّ نفتحة مُ ة يّ تعمُّمويحافظون عمى بيئة  ،دعم الحوار االجتماعيّ  نون فييا يضمّ  ،ةوا 
وجود اختالفات في حال حتى  اآلخر، واحترام إلى غيرىمعمى االستماع  الطمبة إقدام  

 ،الكتساب معمومات دقيقة طمبتيم ُفر صاً  المعّممون يمنح كما . ميّمةكبيرة حول قضايا 
 تعمُّممثل أن يمن ة عمى المعمومات )أحكام مبنيّ  موصول إلىوتطوير الميارات الالزمة ل

ُوُجياتِ  كيف يستخدمون المصادر   الطمبة االنخراط يحسنون و ، ياويزنون النظر المختمفة و 
والتعبير عن  ،ومعرفة نقاط الخالف ،مةنظ  والمشاركة في نقاشات مُ  ،في التفكير النقدؼّ 

ْون  النظر قد  ُوُجياتِ  مع   الطمبةيتعامل  وعندماًا أو كتابًة(. آرائيم شفويّ  د  ىم أفكار   ي ت ح 
ة ظين إلمكانيّ متيقّ  المعّممون ، بينما يبقى اتيمالسائدة في مجتمع أو األفكار   ة  الشخصيّ 

 ة.القويّ  ىمومشاعر  الطمبةض ألفكار التعرّ 

 ةالتقييمي   المعايير  
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ْهن ي ةالممارسة  المجال  الم 
 آمنة وداعمة ودامجة تعمُّمخمق بيئة  5 المجال الفرعي  

 نام   خبير  
 مقبول معيار  

 م َتَمك ن   خبير  
 م تمك ن معيار  

 بارع   خبير  
 خبير معيار  

 من بارع أكثر   خبير  
 من خبير أكثر   معيار  

يعرف  5-1
، بمستوػ المعّممون 

، كيف يخمقون ُمتنامٍ 
ية آمنة تعمُّمبيئة 

حيث  ؛وداعمة ودامجة
في  الطمبةيرغب 

خاذ المخاطر اتّ 
ة واالنخراط األكاديميّ 

 في التفكير النقدؼّ 
 ُوُجياتبخصوص 
دة واآلراء النظر المتعدّ 

المختمفة وبمستوػ 
 ة.قميل من الحساسيّ 

يعرف  5-1
، بمستوػ المعّممون 

، كيف يخمقون قوؼّ 
ة آمنة يّ تعمُّمبيئة 

حيث  ؛وداعمة ودامجة
في  الطمبةيرغب 

خاذ المخاطر اتّ 
ة واالنخراط األكاديميّ 

 في التفكير النقدؼّ 
 ُوُجياتبخصوص 
دة واآلراء النظر المتعدّ 

المختمفة وبمستوػ 
ط من متوسّ 

 ة.الحساسيّ 

يعرف  5-1
، بمستوػ المعّممون 

بارع، كيف يخمقون 
ة آمنة يّ تعمُّمبيئة 

حيث  ؛وداعمة ودامجة
في  الطمبةيرغب 

المخاطر  خاذاتّ 
ة واالنخراط األكاديميّ 

 في التفكير النقدؼّ 
 ُوُجياتبخصوص 
دة واآلراء النظر المتعدّ 

المختمفة وبمستوػ 
 ة.من الحساسيّ  عالٍ 

يعرف  5-1
، بمستوػ المعّممون 

بارع، كيف يخمقون 
ة آمنة يّ تعمُّمبيئة 

حيث  ؛وداعمة ودامجة
في  الطمبةيرغب 

خاذ المخاطر اتّ 
اط ة واالنخر األكاديميّ 

 في التفكير النقدؼّ 
 ُوُجياتبخصوص 
دة واآلراء النظر المتعدّ 

المختمفة وبمستوػ 
 ،ةمن الحساسيّ  عالٍ 
 المعّممون  ينصحكما 

بخصوص  زمالءىم
ة دمج ذلك في كيفيّ 

 ة.أنشطتيم التدريسيّ 
ن يملدػ المعمّ  5-2

 ألىمّية ُمتنامٍ  فيم  
انفتاح التفكير في 

 ،دات معرفتيممحدّ 
ومساىمة ذلك في بناء 

آمنة  تعمُّمبيئات 
وداعمة ودامجة في 

مجال الدراسات 

مين لدػ المعمّ  5-2
 ألىمّية قوؼ   فيم  

انفتاح التفكير في 
 ،دات معرفتيممحدّ 

ومساىمة ذلك في 
آمنة  تعمُّمبناء بيئات 

وداعمة ودامجة في 
مجال الدراسات 

مين لدػ المعمّ  5-2
 ألىمّية بارع   فيم  

دات التفكير في محدّ 
ومساىمة  ،معرفتيم

ذلك في بناء بيئات 
آمنة وداعمة  تعمُّم

ودامجة في مجال 
ة، الدراسات االجتماعيّ 

مين لدػ المعمّ  5-2
متمّيز  فيم  

 ألىمّية ومتخّصص
دات التفكير في محدّ 

ومساىمة  ،معرفتيم
ذلك في بناء بيئات 

آمنة وداعمة  تعمُّم
ودامجة في مجال 
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ة، وفي االجتماعيّ 
تطوير ميارات التفكير 

 .النقدؼّ 

ة، وفي االجتماعيّ 
تطوير ميارات التفكير 

 .النقدؼّ 

وفي تطوير ميارات 
 .النقدؼّ التفكير 

ة، الدراسات االجتماعيّ 
وفي تطوير ميارات 

كما  ،التفكير النقدؼّ 
نشيطون في  أنيم

التحفيز عمى بناء بيئة 
 ،يممماثمة بين زمالئ

كيفية  إلىويرشدونيم 
 فيذلك  توظيف

 ة.أنشطتيم التدريسيّ 
 

 ة:رات واألدل  المؤش  

  عمى نحٍو مين بالراحة عند إيصال أفكارىم لمغير، وال يأخذون كالم المعمّ  الطمبةيشعر
عمى وقادرون ة، وىم عازمون عمى التعبير عن آرائيم أثناء النقاشات الصفيّ في  شطحيٍّ 
 مناسبة.بنقاشات  دعميا

  وداعمة  ة آمنة  ة خالل حصص الدراسات االجتماعيّ البيئة الصفيّ  إلى أنّ  الطمبةيشير
 ودامجة.

  ومؤّشرًا عمى تفكيرىم  دليالً  التي ُتع دُّ ة، خاذ المخاطر األكاديميّ رغبتيم في اتّ  الطمبةيظير
 األشياء المجيولة. في التعامل مع   عمى رغبتيم

  ُوُجيات تفسيراتٍ  عنة الحّص أثناء في  الطمبةيبحث  نظر مختمفة. متعّددة و 
  أكثر   الطمبةة بيم، وبذلك يصبح دات المعرفة الخاّص منفتحون بخصوص محدّ  المعّممون 

ا يساىم في بناء بيئة ممّ  ،قدرة عمى اكتشاف أنيم أنفسيم ال يعرفون شيئًا ما )لغاية اآلن(
 آمنة. تعمُّم

  ّالحفاظ عمى البيئة اآلمنة ف، مع  ّص المطروحة في ال الموضوعاتة درجة حساسي: 
 الموضوعاتمًا قادرون عمى الحفاظ عمى ىذه البيئة خالل مناقشة تقدّ  األكثرُ  المعّممون 

من فعل ذلك عند تناول  فيتمّكنون الماىرون  ، أّما المعّممون وجدالً  ةً األكثر حساسيّ 
 ًا.ة جدّ اسة والجدليّ الموضوعات الحسّ 
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ْهن ي ةممارسة المجال: ال  الم 

 ع. التنو  6: المجال الفرعي  

 :أمثمة عمى المجال الفرعي  

وعنصرًا مقصودًا في التعميم والتدريس  ميّماً أساسًا  ع  ة التنوُّ االجتماعيّ  الدراساتِ  معّممو ي ُعدُّ 
وىم  ،المختمفة المتعّمم حاجاتِ أن الدراسات االجتماعية الممتازة تخاطب  ويدركون  ،الممتاز
 .ويناقشونياة ع والتعدديّ قة بالتنوُّ المتعمّ  الموضوعاتأغوار  ي سبرون 

 يشمل ذلك:

  ُّوُ ويدركون أشكال   ،ةًا في تدريس الدراسات االجتماعيّ نًا أساسيّ مكوّ  ع  التنوُّ  المعّممون  ي ُعد 
ع وتنوُّ  ،واستراتيجيات التقييم ،التدريس أساليب، و الطمبةع : تنوُّ ، التي تتضّمندةالمتعدّ 

ْصفو وسيمةً ع ىذا التنوّ  المعّممون يحتضن كما المصادر واألفكار واآلراء.  لدعم دمج  ِبو 
 في الصف. في الوصول إلى النجاح األكاديميّ  ومساعدتيم الطمبة

  من مثلالمختمفة الطمبة حاجات إشباعفي  ع في التدريسة التنوّ أىميّ  المعّممون يدرك ، 
، واختالف قدراتيم  األكاديميّ  وتحصيميم ،المختمفة، واختالف المعارف السابقة اىتماتيم

، ةيّ تعمُّمواختالف مستويات قدرتيم عمى الوصول إلى المصادر ال ،في القراءة والكتابة
إدراك ما يعرفو  كما ينبغي لممعّممينة. ة الخاّص التعميميّ  الحاجاتمن ذوؼ  ووجود طمبة

ِمْن ث م   ،وما يجيمونو الطمبة من  الطمبةة لدػ الفجوات المعرفيّ  لملءتكييف التدريس  و 
عندما يكون مناسبًا و . من ناحية أخرػ  عمى نحٍو أمثل  يعرفونو  والستغالل ما ناحية،

ويمنحونيم الخيارات  ،ة بأنفسيمأىدافيم الشخصيّ  بوضع لمطمبة المعّممون سمح وممكنًا، ي  
 ليؤالء الطمبةى بحيث يتسنّ  ،أو طريقة تقديميا ،التي سيدرسونيا الموضوعاتحول 

ميم مدػ رىم وتقدّ في تطوّ  دور   يكون لياقد  التي ،الميّمةمتابعة اىتماماتيم وميوليم 
 الحياة.

  ُوُجياتُ ولدييم  ،دةات متعدّ من خمفيّ ينحدرون  الطمبة أنّ  المعّممون يدرك  نظر تجارُب و 
 يدركون كما  ،فيم إلى الّص ذلك مع   كل  يجمبون قد عتقدات مختمفة، و ة ومُ سموكيّ  ومواقفُ 
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 منيا ةالحاليّ  ،ةة والسياسيّ ة واالقتصاديّ في القضايا االجتماعيّ  الطمبةة اختالف آراء إمكانيّ 
ُكلّ ة بة الصفيّ ة بما يثرؼ التجرِ ديّ ىذه التعدّ  تستغلّ  أساليب  يجدون و  ،والسابقة )انظر رقم  ك 

ويستقون من  ،في الخبرات واآلراء ع البشرؼّ تخاطب التنوّ  ةً يّ تعمُّم مصادر   (، ويختارون 5
 . الطمبةض ليا النظر التي يتعرّ  ُوُجياتحدود تمديد  ُبْغي ة  ف ع األفكار في الّص تنوّ 

 ةالتقييمي   المعايير  

ْهن ي ةالممارسة  المجال  الم 
 التنوع 6 المجال الفرعي  

 نام   خبير  
 مقبول معيار  

 م َتَمك ن خبير  
َتَمك ن معيار    م 

 بارع خبير  
 خبير معيار  

 أكثر من بارع خبير  
 من خبير أكثر   معيار  

مين لدػ المعمّ  6-1
 ُمتناميان واحترام   فيم  

لمت نوُّع، وىم يدركون 
ْصِفِو عنصرًا  أىمّيتو ِبو 

في التدريس  أساسّياً 
والممارسات 

ْهن ي ة  ،الممتازةالم 
إلى حماية  ويسعون 
سمبيات ة من أيّ  الطمبة

قد تحدث بسبب 
 اختالف خمفياتيم/

 ة.الخاّص  حاجاتيم

مين لدػ المعمّ  6-1
 قوّيان واحترام   فيم  

 لمت نّوع، وىم يدركون 
صفو عنصرًا  أىمّيتو ِبو 
في التدريس  أساسّياً 

والممارسات 
ْهن ي ة  ،الممتازةالم 

عمى  لو ويستجيبون 
 بيدف مستوػ فردؼّ 

فرص  خبرات/ تحسين
 .الطمبة تعمُّم

مين لدػ المعمّ  6-1
 ماىران واحترام   فيم  

لمت نوُّع، وىم يدركون 
ْصِفِو عنصرًا  أىمّيتو ِبو 

في التدريس أساسّياً 
 الِمْيِنّيةوالممارسات 

ويستجيبون  ،الممتازة
 عمى مستوػ فردؼّ  لو

ف وعمى مستوػ الّص 
ُكّل بيدف  تحسين ك 

 الطمبةخبرات 
 ة.يّ تعمُّمال

مين لدػ المعمّ  6-1
 متمّيزان ترام  واح فيم  

ومتخّصصان لمت نوُّع، 
وىم يدركون أىمّيتو 

ْصِفِو عنصرًا أساسّياً   ِبو 
في التدريس 
 الِمْيِنّيةوالممارسات 

 ويقودون  ،الممتازة
ة تدريب زمالئيم عمميّ 
منو  اإلفادةعمى 

القيمة  بيدف إضافة
 تجِربة الطمبةإلى 

 ة. يّ تعمُّمال
، المعّممون يدرك  6-2

 ، أنّ ُمتنامٍ عمى مستوػ 
الدراسات  مناىج  

 ياوحصص  ة االجتماعيّ 
ئ الفرصة تييّ 

الستكشاف 

، المعّممون يدرك  6-2
 ، أنّ عمى مستوػ قوؼّ 

الدراسات  مناىج  
 ياوحصص  ة االجتماعيّ 

ئ الفرصة تييّ 
شاف الستك

، المعّممون يدرك  6-2
عمى مستوػ ماىر، 

الدراسات  مناىج   أنّ 
 ياوحصصة االجتماعيّ 

ئ الفرصة تييّ 
الستكشاف 

، المعّممون يدرك  6-2
 متمّيزعمى مستوػ 
 ، أنّ ومتخّصص

الدراسات  مناىج  
 ياوحصص  ة االجتماعيّ 

ئ الفرصة تييّ 
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ذات  موضوعات
ة منخفضة حساسيّ 

ع ق بالتنوّ تتعمّ 
 تياومخاطب ،ةوالتعدديّ 
تيا عمى نحٍو ومناقش
 .عمميّ 

ذات  موضوعاتٍ 
طة ة متوسّ حساسيّ 

ع ق بالتنوّ تتعمّ 
 تياومخاطب ،ةوالتعدديّ 
تيا عمى نحٍو ومناقش
 .عمميّ 

ذات  موضوعات
ق ة عالية تتعمّ حساسيّ 
 ،ةع والتعدديّ بالتنوُّ 

تيا ومناقش تياومخاطب
 .عمى نحٍو عمميّ 

الستكشاف 
ذات  موضوعاتٍ 

ق ة عالية تتعمّ حساسيّ 
، ةع والتعدديّ بالتنوّ 

ومخاطبتيا ومناقشتيا 
كما  عمى نحٍو عممّي،

عمى  زمالءىم يوّجيون 
ة كيفيّ  نحٍو نشيط إلى

ة التعدديّ  توظيف
 والموضوعات

اسة في الحسّ 
 استراتيجيات التدريس.

 

 ة:رات واألدل  المؤش  

  ّة استخدام كيفيّ  عمىويستطيع إعطاء أمثمة ، وما يجيمونو الطمبةم ما يعرفو ق المعمّ يوث
 ذلك في تكييف التدريس.

 ة.الخاّص الستكشاف اىتماماتيم  فرصةً  الطمبةم المعمّ  يمنح 
  التدريس واستراتيجيات  أساليبنطاقًا أوسع من وخبرة مًا تقدّ  األكثرُ  المعّممون يستخدم

 .التقييم
  المصادر والممارسات  مالءمةفي  من سواىم أفضل  مًا تقدّ  األكثرُ يكون المعّممون

 .ةالفرديّ  يستخدمونيا لحاجات الطمبةة التي التعميميّ 
  قد عمى التغذية الراجعة بخصوص أدائيم، بما في ذلك المعمومات التي  الطمبةحصول

 في المستقبل. ذلك األداءن يتحستساىم في 
 التي  الموضوعاتة حساسيّ  مراعاة مستوػ مًا وخبرة قادرون عمى تقدّ  ن األكثرُ معّممو ال

 ، والمعّممينبيئة آمنة لمطمبة عمى  محافظةال بالُحسباناألخذ  ، مع  يناقشوىايمكن أن 
 باحترام.مع  بعضيم بعضًا الجميع فييا يتعامل 
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  وأن ةاألنشطة الصفيّ  فيعمى نحٍو قوّؼ في التعّمم و  لمطمبة جميعيم االنخراطُ ينبغي ،
 ة(. )كما ىو ممحوظ خالل المراقبة الصفيّ عاليًا  يكون مستوػ مشاركتيم

  عمى نحٍو قوّيوأن ة عن أنفسيم خالل الحّص  الطمبةتعبير جميع ينبغي لممعّممين ضماُن
ينبغي ليم كما   ،ة()كما ىو ممحوظ خالل المراقبة الصفيّ يكون ذلك في مستوػ عاٍل، 
 موضوعاتفي  متنّوعةوآراء دة متعدّ نظر  ُوُجياتعن  ضماُن تعبير ىؤالء الطمبة

 ة. الدراسات االجتماعيّ 

 الِمْيِنّيةالممارسة  المجال: 

 الِمْيِنيّ ر التطو   7: المجال الفرعي  

 :أمثمة عمى المجال الفرعي  

والتقييم  ة تطوير التدريس من خالل التفكير النقدي  ة مسؤولي  الدراسات االجتماعي   معم مويحمل 
 .المالئم والمستمر   الِمْيِنيّ ر التطو  كذلك اآلخرين، و  والحصول عمى التغذية الراجعة منَ  الذاتي  

 مرور الزمن(: م مع  ر المعمّ لتطوّ التفكير )الصورة األشمل 

  في جميع مناحي  اليادف والناقد والمستمرّ  والتقييم الذاتيّ  المعّممون في التفكيرينخرط
 البيانات واألساليب إلجراء التقييم الذاتيّ  من   عةً متنوّ  مصادر   يستخدمون كما  ،التدريس

ِمحفظتو ،مرة المعمّ مثل مفكّ من )  ،والتغذية الراجعة ،ومالحظة الزمالء أو القسم ،و 
 ويبحثون  ،(والتقييم الخارجيّ  الطمبة،، ونتائج تقييم الطمبة والتقييم من   ،وتسجيل الحصص

 ،عدد كبير من األشخاص لمساعدتيم في تحسين ممارساتيم لدػعن التغذية الراجعة 
وذلك باالعتماد  ،عامّ  عمى نحوٍ ة طط لتحسين الممارسات الصفيّ يستطيعون عمل خُ وىم 

 اآلخرين. والتفكير والتغذية الراجعة من   عمى التقييم الذاتيّ 

 :الِمْيِنيّ ر التطوّ 

  وجود حدود  ويتقّبمون  الِمْيِنّية،مسيرتيم  عبر   يمتدّ  ، الذؼالمناسب المعّممون التعمُّم  يمتزم
ة بيم، الخاّص  الِمْيِنيّ ر ة وأىداف التطوّ يّ تعمُّمال حاجاتيمويستطيعون تحديد  ،لمعرفتيم

 بعيدة المدػ . الِمْيِنيّ  ُخطط التعمُّمويستخدمون ذلك في وضع 
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  لضمان بقائيم  ؛ةة وغير الرسميّ الرسميّ  الِمْيِنيّ ر العديد من فرص التطوّ  المعّممون يقتنص
ويسعون باستمرار  ،وجود حدود لمعرفتيم ويدركون  الِمْيِنّية،عمى أحدث المعارف  ُمّطمعين  

وفي النظريات الجديدة،  يدّرسونيا،في الموضوعات التي إلى توسيع معرفتيم ومياراتيم 
معون عمى كما يطّ  ،ونتائج وأساليب األبحاث، والنقاشات والقضايا المعاصرة

ِبو صفيم فاعميتيم  بيدف تحسينة والتكنولوجيا الحديثة االستراتيجيات والمصادر التدريسيّ 
 رين.مفكّ  مدّرسين  

  ويعرفون  عمى نحٍو نقدّؼ،دة المصادر المتعدّ  ذواتة واألدلّ  المعّممون في األبحاثينخرط 
 واالستخدامُ  ياتُ والتحدّ  داتُ ة )بما في ذلك المحدّ ة في األبحاث التعميميّ المفاىيم األساسيّ 

األبحاث  إجراءد ية التي يجب مراعاتيا عناألخالقّ  ألساليب البحث واالعتباراتُ  المناسبُ 
 ،رون نتائجيامون جودة ىذه المصادر وكيف يفسّ كيف يقيّ  ويعرفون   ،في المدراس(
فيمميم حول  ؛ بيدف تطويرنقدؼّ  عمى نحوٍ منيا  ويفيدون األبحاث  ويستخدمون 
ِلت ع رُّفِ  الشخصّيةمن جية،ممارستيم  من جية  ياتبعض الحمول الممكنة لبعض التحدّ  و 

 .أخرػ 
  يكونون ة بيم، ولكنيم يم المتماسكة الخاّص أساليبىذه المعرفة لتطوير  المعّممون يستخدم

ّدؼمنفتحين لمتساؤل في الوقِت نفِسو  ِلت ح  ة وقيميم ومعتقداتيم حول ممارساتيم الشخصيّ  و 
 دخالت الخبراء.ة الجديدة ومُ وذلك بوجود األدلّ  ،التدريس

 :يّ تعمُّمالمشاركة في المجتمع ال

  زمالئيم الة مع  فعّ  ِمْيِنّيةً  رون عالقاتٍ ويطوّ  ،يّ تعمُّمفي المجتمع ال المعّممون يشارك، 
النقاط التي تحتاج إلى تحسين في ممارساتيم  ويحّددون  ِمْيِنّية،ويندمجون في حوارات 

مون الدعم والتغذية ويقدّ  ،ة وممارسات زمالئيم، ويأخذون بنصيحة زمالئيمالشخصيّ 
ُبْغي ة   ؛لالمتباد   تعمُّمال من   في اإلفادةوىم مستعدون لمشاركة ممارساتيم  ،الراجعة ليم

في تحميل أعمال  وقد يشاركون ، من جية ثانية اآلخرين من جية ودعممعارفيم  تطوير
وفي وفي مراقبة األقران التي ال تيدف إلى التقييم،  ،ةفي نقاشات رسميّ  تياومقارن الطمبة
في زمالء المينة  مع   الُجُدد، وفي الّتعاون مين المعمّ  ، وفي إرشاددةالممارسة الجيّ  تجسيد

 .و... المنياج  وتطوير   ة  السياسيّ  القراراتِ  يخّص  ما
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  ّمن مثل ة،  ممتدّ  تعمُّممجتمعات  خبراتيم مع   المعّممون ى ذلك، يشارك عندما يتسن
، وتطوير المناىج صة،تخّص ت الموالكتابة في المجاّل  ، الِمْيِنّيةاالنخراط في األبحاث 

 ةة والدوليّ ة والوطنيّ مات المحميّ المدرسة والمنظّ  مع   والتعاون عمل الزمالء،  ُور شِ وقيادة 
 اآلخرين.  مع  معيم والتواصل  والتشبيك، في أداء األنشطة

 ةتقييمي  ال معايير  ال

 الِمْيِنيّ ر التطو   المجال
 الِمْيِنيّ ر التطو   7 المجال الفرعي  

 نام   خبير  
 مقبول معيار  

 م َتَمك ن خبير  
َتَمك ن معيار    م 

 بارع خبير  
 خبير معيار  

 من بارع أكثر   خبير  
 من خبير أكثر   معيار  

 المعّممون يحمل  7-1
ة تطوير مسؤوليّ 

التدريس من خالل 
 الِمْيِنيّ ر التطوّ 

 المناسب والمستمرّ 
 وال ُمتناًم،بمستوػ 

يم أساليب  رون يطوّ 
ولكنيم  ،ة بيمالخاّص 

يستخدمون األبحاث 
ة في ة واألدلّ التعميميّ 

  .بعض األحيان

 المعّممون يحمل  7-1
ة تطوير مسؤوليّ 

التدريس من خالل 
 الِمْيِنيّ ر التطوّ 

 المناسب والمستمرّ 
 ،بمستوػ قوؼّ 

بتطوير  ويبدؤون 
 ،ة بيميم الخاّص أساليب

ويستخدمون األبحاث 
عمى ة ة واألدلّ التعميميّ 

 . نحٍو متزايد

 المعّممون يحمل  7-1
ة تطوير مسؤوليّ 

التدريس من خالل 
 الِمْيِنيّ ر التطوّ 

 المناسب والمستمرّ 
 ،بمستوػ ماىر

بانتظام  ويطّورون 
ة بيم، يم الخاّص أساليب  

ويستخدمون األبحاث 
 ة بكثرة.ة واألدلّ التعميميّ 

 المعّممون يحمل  7-1
ة تطوير مسؤوليّ 

التدريس من خالل 
 الِمْيِنيّ ر التطوّ 

 مناسب والمستمرّ ال
 متمّيزبمستوػ 

 ويؤّدون  ومتخّصص،
 إرشادة في قياديّ  أدواراً 

رىم زمالئيم في تطوّ 
 ، الِمْيِنيّ 

ويستخدمون األبحاث 
ة بكثرة، ة واألدلّ التعميميّ 

ويساىمون بنشاط في 
 .الِمْيِنيّ  تعمُّمفرص ال

يشارك  7-2
 بمستوػ  المعّممون،

في المجتمع  ُمتناٍم،
 نحوٍ عمى ي تعمُّمال

ّسنون ، عامّ  بذلك  ف ُيح 

يشارك  7-2
 بمستوػ ، المعّممون 

، في مجتمع قوؼّ 
ص، ي متخّص تعمُّم

ّسنون   بذلك جودة   ف ُيح 

يشارك  7-2
بمستوػ  المعّممون،

ويساىمون  ،ماىر
بنشاط في مجتمع 

ص، ي متخّص تعمُّم

 المعّممون،يقود  7-2
متمّيز بمستوػ 

 ومتخّصص،
 تعمُّم مجتمعاتِ 
ّسنون صة، متخّص   ف ُيح 
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تدريسيم من  جودة  
ُكلّ ناحية والمجتمع   ك 
 من ناحية أخرػ.

 ناحيةتدريسيم من 
ُكلّ والمجتمع  من  ك 

 ناحية أخرػ.

ّسنون    بذلك جودة   ف ُيح 
تدريسيم من ناحية 

ُكلّ والمجتمع  من  ك 
 ناحية أخرػ.

تدريسييم  بذلك جودة  
من ناحية والمجتمع 

ُكلّ   من ناحية أخرػ.  ك 

يحمل  7-3
بمستوػ  المعّممون،

ة تأثيرىم مسؤوليّ  ُمتناٍم،
، ويظيرون  في الطمبة

، ولدييم  ِمْيِنّيةنزاىة 
 معاييرُ  عمى نحٍو عامّ 

 عالية. ِمْيِنّية

يحمل  7-3
بمستوػ  المعّممون،

تأثيرىم  مسؤولية   ،قوؼّ 
، ويظيرون طمبتيم في

، ولدييم  ِمْيِنّيةنزاىة 
 معاييرُ  عمى نحٍو عامّ 

 عالية. ِمْيِنّية

يحمل  7-4
بمستوػ  المعّممون،

ة مسؤوليّ  ،ماىر
،  في طمبتيمتأثيرىم 

 ِمْيِنّيةويظيرون نزاىة 
عمى نحٍو ، ولدييم 

 ِمْيِنّية معاييرُ  عامّ 
 عالية.

يحمل  7-3
بمستوػ  المعّممون،

 متمّيز ومتخّصص،
في ة تأثيرىم مسؤوليّ 
بالكامل،  طمبتيم

ويظيرون نزاىة 
ولدييم أعمى  ِمْيِنّية،
 ممكنة. ِمْيِنّية معايير  

 

 ة:رات واألدل  المؤش  

  ُث ق ُتست خدمةمي العموم االجتماعيّ معمّ  أفكارُ  ُتو   .الِمْيِنّيةبيدف تحسين الممارسات  ؛ و 
  مُ  ،تغذية راجعة إلى الطمبة إعطاءىم المعّممون يطمب في  أدائيمبدورىا لتحسين  ُتست خد 

 المستقبل.
  يطّور ن والمجيود المبذول في سبيل ذلك. معّممو الممارسات التي يطورىا الكمية ونوعية

مُ بمجيود أقلّ  أفضل   ممارساتٍ وخبرًة مًا تقدّ  األكثرُ  المعّممون   تمك ، بحيُث ُتستخد 
 .اآلخرون يحتذييا  نماذجالممارسات 

  ُقرأوىامكتوبة  مصادر  من  أمثمةً  فيعطوا ةواألدلّ  في األبحاث المعّممون  ينخرط 
 مًا مساىماتٍ مين األكثر تقدّ لممعمّ  ويكون  ،ةويستخدمونيا في تحسين ممارساتيم التدريسيّ 

 في ىذه المصادر المكتوبة. 
  في البرامج، ويمتمكون دالئل   ةأىميّ  أكثرُ  أدوار  مًا مين األكثر تقدّ لدػ المعمّ يكون عل

ة المجتمعات التعمُّميّ ة في أو العضويّ  شيادات الحضور و/ عمى مشاركاتيم، من مثل
 )يساىمون أو ينظمون أو يقودون(.
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  ّة، وىم قادرون عمى إعطاء أمثمة في ممارساتيم الشخصيّ  المعّممون عمى نحٍو نقدؼّ ر يفك
ة الجديدة ومعمومات الخبراء، أو التغذية من األدلّ  باإلفادةة تحسين التدريس كيفيّ  عمى

 . الطمبة الراجعة من  

عن الفرص التي  استباقيّ  إلى البحث عمى نحوٍ ، ويبادرون  ِمْيِنّيةوثقة  ةً الليّ استق المعّممون يظير 
 يم. ن مدارس  تحسّ 

 

 

 

ة  بالمراجعين، ممحوظات   سة خاص   ، وبالمجمسالتربية والتعميم ، وبوزارةالممكة رانيا وبمؤس 
 لمعايير التدريس الوطني  

 ةة واإلنسانيّ العموم االجتماعيّ ل جزءًا من معايير التي تشكّ  ،تستند قائمة الموضوعات، 
ي ةِ  وِ حْ م  عممًا أّن موضوع  إلى المعمومات التي حصمنا عمييا بعد االستقصاء.   اأُلمِّ

. ما جعل  القائمة  تخمو منو، وىذا في تمك القائمة درجاً ة/ االقتصاد لم يكن مُ الماليّ 
اجعتيا ُتع دُّ ضرورًة ُبغية  فإّن مر  ،الواقع تعكُس  حيُث إنياقائمة الموضوعات من والىمّية 
 .ذلكمن التأّكد 

  فضاًل عن -وكان لدراسة االقتصاد،  موضوعًا ميّماً في المعايير  االقتصادُ لّما كان إلى
، فقد ةالتاريخ والعموم االجتماعيّ  :مثل ِصم ٍة، من ذا أىمّية لدراسة موضوعات ذوات -ذلك

 .اإلشارة إليوعميو ضمن  قائمة الموضوعات وحِرصنا عمى أبقينا 
  المعاييرُ  الِمْيِنّي؛ إذ تحّدثت عنوالسموك  عن قائمُة الموضوعات معموماتٍ  تتضّمنلم 

 مستويات المعّممينبين  الِمْيِنيّ اختالف مطالب السموك فييا الحظنا  التية، العامّ 
بين المستويات  ىناك فروقات   تكون  أالّ   الِمْيِنيّ السموك  لتحقيق وعميو، فينبغيالمختمفة. 
كما ينبغي أن ُيطمب  ،السموك واحدةذلك عات حول حيث يجب أن تكون التوقّ  ؛المختمفة

ِمْيِنّي؛ أخالقيّ  عمى نحوٍ فوا مين الذين يدّرسون بمستوػ مقبول أن يتصرّ المعمّ  إلى لذا  و 
 ة.نوصي بإعادة النظر في ىذا الجزء من المعايير العامّ 
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 بموضوعاتة المعايير الخاّص  ة مع  ة واإلنسانيّ عموم االجتماعيّ معايير ال سعيًا إلى مواءمة 
 مين.مستوػ رابعًا من المعمّ  ، فقد أضفناأخرػ 

 م ْسر د: ، ىماة قسمين جديدينة واإلنسانيّ العموم االجتماعيّ  إلى معايير أضفنا 
 لممستويات المختمفة. إجرائّيةوتعريفات  ،المصطمحات

  ال  ذات مستوػ عاٍل، فإنناة مي العموم االجتماعيّ نقترحيا لمعمّ المعايير التي لّما كانت
ومثاُل ذلك ضرورة من الدعم.  مستوػ مناسبتوفُّر  ضمن يا من غير العمل   منيمع نتوقّ 
لتخطيط الدروس  الِمْيِنّي، فضاًل عن إتاحة ما يكفي من الوقتر فرٍص لمتطوّ  توفُّر

ة باستخدام المصادر التعميميّ  ليؤالء المعّممينماح من السّ  كما ال ُبد  ، تياومراجع ىاوا عداد
 لحاجاتيماألنسب 

  


