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املقدمة
ان النطق السامي حلضرة صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح االمحد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاة
حول تطوير التعليم :
" إن ثروة الكويت احلقيقية يف أبنائها  ،و هي ثروة ال تعادهلا أي ثروة  ،فهم عماد املستقبل و أمل الوطن  ،و
على سواعدهم تبنى اإلجنازات و حتقق الطموحات  ،و عليهم أن يتسلحوا بسالح العلم احلديث يف عصر
الثورة املعلوماتية  ،الذي تتسابق فيه األمم لتأخذ هلا مكاناً يف مسرية التقدم  .و لذلك فال بد أن يكون لنا
نصيباً من هذا التطور من خالل نقلة نوعية يف نظامنا التعليمي .و قد آن األوان لوضع األسس العلمية
املناسبة لتطوير التعليم ،و االستفادة من جتارب العامل املتقدم وخرباته مبا يتوافق مع احتياجاتنا الوطنية
لبناء جيل من أبناء الكويت حمب ًا للوطن  ،مبدع يف عمله  ،قادر على بناء مستقبله  ،مؤمن ًا بعمله ،
متمسك ًا بثوابت أمته ".
األمر الذي تطلب معه إجياد نظام تعليمي يساهم يف التقدم واالزدهار االجتماعي واالقتصادي يف ضوء
حاجات ومتطلبات املتعلمني وسوق العمل واملستجدات التـي طرأت يف املعارف واملهارات واالجتاهات وتعزيز
القيم االجيابية واملعتقدات املستمدة من شريعتنا اإلسالمية .
ومن هنا فقد جاءت رسالة وزارة الرتبية لتحقق ما تصبو إليه طموحات هذا الوطن من صناعة جيل من
الشباب يواكب تطورات القرن الواحد والعشرين من خالل بناء وتطبيق املنهج الوطين الكوييت احلديث
املعتمد على نظام الكفايات ومعايري االداء وإسترياتيجيات التدريس والتقويم احلديثة املتمركزة على
املتعلم كمحور أساسي للعملية التعليمية  ،واملعلم كعنصر أساسي لنجاحها متمسكاً بالقيم
اإلسالمية والعادات العربية األصيلة ،
وقد تضمن هذا الدليل جانباَ تربوياً صيغ حمتواه من وثيقة املنهج الوطين الكوييت ملادة تكنولوجيا
االتصاالت واملعلومات فيما خيص تعريف الكفايات وأنواعها ومعايري األداء واملنهج باإلضافة حملتوى التعلم
للصف السادس للمرحلة املتوسطة .
أما اجلانب الفين فقد تضمن كيفية التخطيط والتصميم واإلعداد والتطوير والتنفيذ لوحدة التعلم و
التحضري مبا يوافق الكفايات لتتناسب مع املنهج الوطين الكوييت احلديث .
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اجلانب الرتبوي
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رؤية صاحب السمو الشيخ صباح االمحد الصباح حفظه اهلل ورعاه
بأن تكون الكويت مركز مالي وجتاري اقليمي وعاملي

رؤية وزارة الرتبية:
مل تتوقف الرتبية على مدى رحلتها يف نشر التعليم بالكويت عن السعي الدائب لتجويد نوعيته
وإحكام الصلة بني حمتواه واجتاهه وبني متطلبات التنمية يف جمتمعه وحركة العامل من
حوله .
ونداء اليوم يف الرتبية هو إقامة اجملتمع الدائم املتعلم الذي تصبح املدرسة فيه إحدى مؤسسات
الرتبية املستمرة ،تؤازرها وتكمل جهودها سائر املؤسسات االجتماعية والثقافية واإلعالمية
واالقتصادية من خالل برامج التعليم املستمر وفرصة استثمار كل إمكانات البيئة يف هذا اجملال
لتتاح لكل فرد على مدى رحلة حياته فرص تعليمية وتدريبية متكنه من تنمية قدراته
ومهاراته ليواكب ويليب احلاجات املتجددة اليت يفرضها تطور جمتمعه ومطالب تنميته..

جاءت رؤية وزارة الرتبية يف ضوء رؤية مسو أمري البالد الشيخ صباح األمحد
الصباح حفظه اهلل ورعاه
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رسالة وزارة الرتبية
ويف إطار املنهج الوطين الكوييت فتمثل رسالة لوزارة الرتبية :

جتهيز الشباب جتهيزا كامال بالقيم اإلسالمية ومتطلبات القرن الواحد و العشرين
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فلسفة وزارة الرتبية
 ما يتعلق بالتعليم يف دستور دولة الكويت:
 oرعاية النشء مسئولية الدولة.
 oالتعليم ركن أساسي لتقدم اجلميع تكفله الدولة وترعاه.
 oالتعليم حق للكويتيني وواجب عليهم يف مراحله األوىل.

 ويف إطار املنهج الوطين الكوييت فتمثل الفلسفة لوزارة الرتبية:
 oالتعليم اجليد للجميع
 oالتعلم مدى احلياة
 oالعوملة
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 منهج قائم على الكفايات الشمولية -دمج املعرفة

املنهج الوطين الكوييت اجلديد
 املنهج  :هو نظام من اخلربات والفرص التعليّمية املصممة واملنفذة من أجل تطور املتعلمني من
خالل تعليمهم عند كل مناسبة للتعليم.
 ميثل املنهج الوطين اجلديد  :خمزوناً بالغ التنظيم من املعارف ،واملهارات ،والقيم أو االجتاهات
املقدمة جلميع املتعلمني من خالل نظام التعليم الكوييت واليت تساعد يف حتقيق وتنمية
الذات ،فضال عن االندماج االجتماعي املستقبلي وفرص العمل.
 حيدد املنهج الوطين الكوييت  :ما هو متوقع من املتعلمني الكويتيني من حيث املعرفة
والقدرة على القيام به ،وكيف جيب أن يتصرفوا كمواطنني مزودين بالقيم املكتسبة
نتيجة لتعليمهم.

املنهج الوطين الكوييت اجلديد " منهج قائم على الكفايات" :
يرتكز املنهج الوطين الكوييت على الكفايات املتوقع إكتسابها من قبل املتعلمني اليت ترتاوح
أعمارهم بني  4و  18سنة عند االنتهاء من برناجمهم من األنشطة التعليمية يف املنهج القائم على
الكفايات ،يتم حتقيق أهداف التعليم عن طريق التطوير التدرجيي لنظام متماسك من الكفايات
الرئيسية ،العامة ،واخلاصة .ويطلق على املنهج الذي يشرح وخيطط عملية التعلم من حيث تطوير
كفايات املتعلم اسم " املنهج القائم على الكفايات ".

يتبنّى املنهج اجلديد الرؤية التالية :
 يعد املتعلم مفكرا مستقال ومستكشفا ،قادرا على التعبريعن وجهة نظره ويبين براهني ويطرحأسئلة للفهم ،ويتبادل األفكار ويتعاون مع اآلخرين حلل املشكالت  -بدالً من أن يكون متلق سليب
للمعرفة يعمل على إعادة إنتاج األفكار املقروءة واملكتوبة والعمل يف عزلة.
 يقوم املعلم بدور امليسّر للتعليم ومدربا وشريكا يف العملية التعليمية يساعد املتعلم على الفهمواإليضاح وليس كهيئة للمعرفة تعطي احملاضرات وتفرض وجهات نظر حمددة.
 يقوم التعلّم الصفي على التعاون ويهدف إىل تطوير الكفايات بدال من أن يكون قائما علىاملنافسة وتصنيف مستوى املتعلمني ويهدف إىل بناء املعارف الواقعيّة التـي تركز على األمثلة
القائمة على الرباهني.
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الفكرة الرئيسية وراء بناء املنهج الوطين الكوييت هي حتقيق حتوالت
جوهرية يف النواحي التالية :

1

احملتوى  :اإلنتقال من التدريس النظري للمادة الدراسية إىل سياقات متنوعة وذلك
تعلم قائم على الفهم.

املنهج اجلديد

2

3

4

5

12

ماهو متوقع من املعلم:اإلنتقال من جمرَّد تطبيق األنظمة إىل إسرتاجتيات حل
املشاكل.

التعلم :حتول العملية التعليمية من تكرار املعلومات إىل اإلستكشاف والبحث
عن حلول ،اكتشاف الذات،وتشجيع القدرة على اإلبداع.

دور املعلم:حتول دور املعلم من جمرد مزوّد للمعلومات إىل منظّم أنشطة تعليمية
متنوعة تتناسب مع املستويات الفردية ،والنمائية للمتعلمني.

القياس  :حتول القياس من منظور ذاتي واالعتماد على تصنيف املتعلمني حسب الدرجات
معتمدة على التقييم الذاتي والتقييم التكويين املستمر.

يبني اجلدول أدناه املقارنة بني ميزات التعليم التقليدي يف (املنهج القديم) وميزات التعليم الذي
يدعو له املنهج اجلديد:
معايري
املتعلم

إسترياتيجيات ترتكز على التدريس
يستمع للمحاضرات وتفسري املعلم

يعرب عن وجهات النظرالشخصية

حياول تذكّر أو إعادة صياغة األفكار
املنقولة من املعلم
يتقبل أفكار اآلخرين بطريقة سلبية

يتبادل األفكار مع املعلم وطالب آخرين

يعمل منفرداً
املعلم

التعليم

التقييم

يناقش ويتساءل للوصول إىل الفهم واحلصول على معاني
لألفكار املختلفة
يتعاون من أجل حل املشكالت وإجناز املهام املختلفة

يعطى حماضرة ،يشرح

ييسر ويبسط التعلم

يفرض وجهة نظره

يساعد املتعلمني على فهم وشرح وجهات نظرهم اخلاصة

يعد نفسه مبقام األهل ويتصرف وفقاً لذلك

يشارك يف عملية التعلم

يعين حفظ وإعادة إنتاج املعرفة املقننة من
خالل أمثلة كالسيكية تتحقق صحتها
من خالل التقاليد
يؤدي إىل املنافسة بني املتعلمني بغية
تصنيفه
يهدف إىل قياس املعرفة والتلقي ويركز

يركز التعلم على تطوير كفايات املتعلمني

على كمية املعرفة املتلقاة .
يسلط الضوء على اجلوانب الكمية من
املعرفة .
(ملدى املعلومات املكتسبة من املتعلمني).
يهدف إىل ترتيب املتعلمني بهدف اختيار
األفضل.
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إسترياتيجيات ترتكز على التعلم

هو تعاوني يف املقام األول
يهدف إىل قياس الكفايات ويركز على ما يستطيع
املتعلمون القيام به بناء على معرفتهم املكتسبة.
يسلط الضوء على اجلوانب النوعية للمعرفة
(اكتساب القيم واالجتاهات).
ينظر إىل تقدم كل طالب يف التعلم.

اإلطار العام للمنهج الوطين الكوييت :
ميثل اطار منهج الكويت الوطين الوثيقة االساسية اليت حتدد املكونات املشرتكة من حيث :
 األسس املفاهيمية .
 الرؤية والرسالة واملباديء األساسية وفلسفة املنهج اجلديد .
 تنظيم املنهج يف خطة تعليمية للمعارف اليت يتضمنها .

األسس املفاهيمية :
بناء منظومة الكفايات املتناسقة لدى املتعلمني بشكل تدرجيي ومتسلسل ومرتابط
وميكن قياسها من خالل معايري االداء للمنهج .

ويشمل إطار املنهج الدراسي الوطين الكوييت :
الكفايات االساسية والعامة واخلاصة .
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الكفايات
تعرف الكفايات على أنها نظم متكاملة من املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم واملعتقدات اليت يتم
تطويرها من خالل التعليم النظامي وغري النظامي .إنها تتيح لألفراد أن يصبحوا أشخاصاً مسؤوليني
ومستقلني ،قادرين على إجياد حلول للعديد من املشكالت املتنوعة والعمل بشكل مقبول يف
احلياة اليومية حبسب معايري اجلودة وفقاً ملعايري األداء .

مفهوم الكفاية :
 -١الكفاية سلوك مركب تندمج فيه أنواع متنوعة من القدرات.
 -٢الكفاية ذات بعد اجتماعي أي أنها تفيد املتعلم يف احلياة وتساعده يف الوقت نفسه على
التدرج العلمي .
 -٣متارس يف جمموعة من الوضعيات جتمعها خصائص مشرتكة مرتبطة مباشرة بواقع احلياة .
 -٤إنها قابلة للمالحظة والقياس وبالتالي ميكن تقييمها.
 -٥تكسب املتعلم معارف إجرائية وشرطية إىل جانب املعارف اإلعالنية مما يعزز استقالليته
االجتماعية واألكادميية .
 -٦تربط عضوياً بني طرائق التعلم واسرتاتيجيته وبني التقييم ،وتعطي ملنهجية التفكري وإجراءاته
أهمية تضاهي نتيجة العمل.
وقسم الرتبويون الكفايات إىل كفايات اجتماعية ترافق املتعلم خالل حياته املدرسية كالعمل
التعاوني والتواصل الشفاف واحرتام قيم الدميقراطية وكفايات ركنية أي كفايات ضرورية
الكتساب كفايات خاصة باملواد التعليمية والكفايات اخلاصة باملواد اليت متارس يف كل
اختصاص من االختصاصات .وهذه الكفايات تساعد على ممارسة مهمات حياتية متعددة .
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أنواع الكفايات:
الكفايات الرئيسية (االساسية)

• الكفايات العامة

تمثل مجموعة ( نظام ) من المعارف والمهارات
والقيم واالتجاهات والمعتقدات والسمات
الشخصية االجتماعية التي يجب على الجميع
اكتسابها عند نهاية التعليم الثانوي ،أي في نهاية
الصف الثاني عشر.
يتم تحقيق هذه الكفايات عن طريق المساهمة
المشتركة والمتزامنة بين جميع المواد الدراسية
التي يتعلمها المتعلمين خالل دراستهم .إن هذا
التداخل المنهجي للكفايات الرئيسية (مستقلة ..
أي غير خاضعة لمادة محددة) يجعلها تعبر عن
نفسها من حيث بعض السمات األساسية. ،

• الكفايات الخاصة

إن الكفايات العامة تعود لمادة
دراسية محددة ،فإنها تحدد المعارف
العامة المتعلقة بالمادة ،المهارات
واالتجاهات أو القيم المدمجة في النتائج
المتوقعة من المتعلمين عند إكمال الصف
األخير وعند اإلنتهاء من دراسة مادة
معينة .
الصف 12أو نهاية الصف الذي تدرس
فيه المادة

الصف 12

هي أقسام فرعية من الكفايات العامة
وتمثل مستوى أدنى من المراحل
األساسية في تطوير الكفايات العامة
ذات الصلة بمادة دراسية معينة .إن
الكفايات الخاصة يتم هيكلتها واكتسابها
من قبل المتعلمين خالل العام الدراسي
ضمن حدود مواد دراسية مدرجة في
خطة التعليم .إن كل مادة دراسية
تتضمن كفايات خاصة تغطي مهارات
متخصصة ترتكز على المادة الدراسية
(المعرفة المدمجة والمهارات والقيم أو
االتجاهات) والتي يتوقع من المتعلمين
اكتسايها عند نهاية كل صف.
نهاية السنة الدراسية

تعترب اجملاالت التالية جوهر الكفايات اخلاصة:
جمال احلقائق للمادة

جمال العمليات العقلية

املعرفة

املهارات للمادة

الكفايات اخلاصة
جمال االستجابات الشخصية
واالجتماعية
املواقف والقيم واالجتاهات

16

جمال االرتباط باملواد األخرى
االرتباط باملواد و امليادين
األخرى

معايري األداء و معايري املنهج :
 لقد مت بناء كل منهج من مناهج املواد الدراسية وفقا ملعايري األداء واملنهج :
معايري األداء  :تشري" معايري األداء " يف املنهج الوطين الكويت إىل مستوى (اإلجناز ) اجلودة اليت
يتعني على املتعلمني حتقيقها من خالل أداء كفاياتهم العامة يف نهاية كل مرحلة دراسية
( خامس -تاسع -الثاني عشر)
.تصف" معايري األداء "إىل أي مدى مت حتقيق الكفايات العامة يف نهاية كل مرحلة من
التعليم – ابتدائي و متوسط و ثانوي  ،لذلك فإنه يتم تعريف معايري األداء يف املنهج الوطين
الكوييت على مستوى كل مرحلة تعليمية
معايري املنهج  :تشري معايري املنهج يف الكويت إىل مستوى (اإلجناز ) اجلودة الذي حيققه
املتعلمني يف حتصيل الكفايات اخلاصة .تصف معايري املنهج إىل أي مدى جيب إجناز
الكفايات اخلاصة يف نهاية كل صف و تعرف معايري املنهج يف منهج الكويت على مستوى
كل مرحلة و تتصل بالكفايات اخلاصة احملددة يف منهج املادة .و حيث أن هذه املعايري ذات
صلة بتقدم املتعلمني يف التعلم ،فإنها مسألة خاصة بالتقييم البنائي و النهائي القائم على
املدرسة و الصف.
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بيانات خمتصرة لنواتج التعليم يف مادة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالتاتات
يتوقع من املتعلمني الذين اكتسبوا مفايات تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف نهاية املرحلة
املتوسطة أن يقوموا مبا يلي :
 استكشاف ونقل وحتويل وإدارة املعلومات بشكل صحيح و نقدي و إبداعي و مسئول .
 اختيار واستخدام األدوات الرقمية لغاياتهم املناسبة يف مواقف احلياة اليومية .
 استخدام األدوات الرقمية بإبداع واالستجابة للتواصل  ،إنتاج  ،معاجلة  ،حتليل .
املشاركة و عرض املعلومات اعتمادا على مستواهم يف املعرفة .
 التعرف على حتديد وظائف األجهزة واألدوات الرقمية
 تثبيت أدوات احلاسوب األساسية املناسبة لعمرهم ،مثل حمرر النصوص و الرسوم ،و ألعاب
الكمبيوتر و الوسائط املتعددة
 البدء يف ابتكار مناذج و مشاريع التعلم األساسية اعتماد على مستوى تعلمهم
 استخدام األدوات الرقمية بطريقة آمنة و أخالقية.

ملاذا ندرس مادة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ؟
تهدف مادة" تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات والتكنولوجيا "إىل دعم املتعلمني ليكونوا
قادرين على جتهيز وإيصال املعلومات  ،وخلق ،واكتشاف  ،وبناء املعرفة يف العصر الرقمي .
إظهار اإلبداع واالبتكار.
التواصل والتعاون.
إجراء البحوث واالستفادة من املعلومات.
تصميم وحماكاة وإدارة العمليات.
استخدام التكنولوجيا  ،باعتبارها أدوات  "،وسيلة ألداء املهام".
التفكري الناقد وحل املشكالت  ،واختاذ القرارات.
استخدام وتطبيق التكنولوجيا بشكل فعال ومثمر.
حتديد العمليات واألدوات والتقنيات اليت جيب استخدامها  ،ومتى يتم استخدامها.
استخدام التكنولوجيا للحياة واملهنة  ،واملسؤولية الشخصية واالجتماعية.
املواطنة املستنرية واملسئولة  ،واملساهمة.
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من خالل مادة" تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات "يتوقع من املتعلم تطبيق معارفهم
ومهاراتهم يف مواقف احلياة الواقعية .حيث يتم تعلم التكنولوجيا بشكل أفضل يف
سياق التطبيقات .فاألنشطة واملشاريع واملشكالت احلياتية املتكررة هي موارد فعالة
لتعلم التكنولوجيا الرقمية .فالعمليات املطلوبة لإلنتاجية تدور حول املعارف واملهارات
الالزمة الستخدام أدوات وتقنيات متنوعة  ،منها على سبيل املثال  ،تكوين النص ،
وإدارة البيانات  ،وتصميم الرسوم البيانية والوسائط املتعددة ؛ التواصل اإللكرتوني
واملالحة والتعاون من خالل الوسائل اإللكرتونية وحيث إن التكنولوجيا الرقمية
لديها تأثري كبري ،جيب أن يكون املتعلم مستعدين لفهم واستخدام وتطبيق
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات بطرق فعالة وكفء وأخالقية .وعند استخدام
"تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات  ،يتم التأكيد على احلياة والعمل "وإعداد الفرد
"للحياة والعمل يف املنهج كأبعاد شاملة وهامة  ،حيث تهدف املادة إىل املساهمة
،كناقل  ،إىل تطوير كفايات التكنولوجيا احلياة والعمل.
ميكن حتديد األهداف على مستوي املتعلم إىل :
 حمو األمية الرقمية اليت من شأنها إعدادهم للمشاركة يف اجملتمع كمواطنني
مستنريين ومتكينهم من اإلعداد للمهنة.
 تطوير املهارات العملية لتطوير النماذج واملنتجات والنظم .
 القدرة على استكشاف أمثلة على التكنولوجيا من جمموعة متنوعة من السياقات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية
 تطوير املهارات واالجتاهات اإلجيابية حنو تطوير واستخدام خطط التطوير الوظيفية
الفردية.
كيف يتم تنظيم املنهج الدراسي ملادة " تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات" ؟
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات تقوم بدراسة اجلوانب احلاسوبية والبيولوجية واإلدراكية
واالجتماعية  ،مبا يف ذلك دراسة األثر االجتماعي لتكنولوجيا املعلومات.
ترتبط تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ( باملعلومات  ،وممارسة معاجلة املعلومات  ،وهندسة
نظم املعلومات (.حيث يتم دراسة اهليكل  ،واخلوارزميات  ،والسلوك  ،والتفاعل بني النظم
الطبيعية واالصطناعية اليت تقوم بتخزين  ،ومعاجلة  ،والوصول  ،وتوصيل املعلومات.
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تضمنت اجملاالت الرئيسية يف املفاهيم ما يلي:
 احلياة املعلوماتية  :اكتشاف واستخدام املعلومات بثقة واستقاللية وأمان.
 أدوات املعلومـــات  :استخدام األدوات الرقمية بصورة مبدعة واختيار التكنولوجيا
هلدف معني وبأمان.
 تقنيات املعلومات  :استخدام هادف وإبداعي جملموعة واسعة من التقنيات الرقمية ؛
وإتقان العمل.
يطور املتعلمون الكفايات من أجل:
عرض املعلومات على الكمبيوتر.
 البحث عن املعلومات على شبكة اإلنرتنت.
إنشاء وحترير املستندات  ،وإدخال التنسيقات األكثر تقدما.
تسجيل الفيديو والتقاط الصور الفوتوغرافية جملموعة من األغراض املختلفة.
حترير الصور  ،واستخدامها عرب جمموعة من وسائل اإلعالم.
 استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات إلنشاء اجلداول والرسوم البيانية.
 استكشاف احملاكاة والنماذج الرتباطها مع اجملاالت الدراسية األخرى.
 استخدام تقنيات االتصال.
 استخدام الربيد اإللكرتوني لتبادل العمل مع املعلمني واألقران  ،والتعاون مع اآلخرين
على شبكة االنرتنت ) على سبيل املثال باستخدام حمرر مستندات جوجل ( إلنشاء وحترير
ومراجعة الوثائق.
استخدام جمموعة من األجهزة إلنشاء أو متديد مقاطع موسيقية باستخدام جمموعة من
العينات املسجلة مسبقا.
مجع وفرز وحتليل وعرض  ،قواعد البيانات.
فهم القضايا األخالقية والثقافية واالجتماعية ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية.
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مما سبق سرده فان:
املرحلة االبتدائي  :يركز منهج تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت على املهارات األساسية
الستخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات للتعلم من احلياة اليومية  ،وابتكار مناذج
بسيطة والعروض  ،واستخدام األجهزة الرقمية لتسجيل الصوت والفيديو ملواد دراسية اخرى .
املرحلة املتوسطة  :يبدأ املتعلمني بتطوير قدراتهم إلجياد واختيار املعلومات والتكنولوجيا
الرقمية للتعليم املادة ،وتعلم املواد الدراسية األخرى وحماكاة العمليات واملواقف االجتماعية
والثقافية واالقتصادية احلقيقية .
املرحلة الثانوية  :سيبدأ املتعلمني يف تعلم واستخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت
للتواصل الفعال  ،التعلم التعاوني  ،التصميم  ،احملاكاة وتطبيق عمليات ومواقف واقعيه
اجتماعية  ،ثقافية واقتصادية.
مالمح وخصائص املتعلمني يف نهاية املرحلة املتوسطة وفقا للمنهج واملعايري اجلديدة :
لقد مت إعداد أهداف املنهج الوطين بشكل دقيق لرتسيخ ودعم تطبيق تصميم املنهج .فنحن نريد
لكافة املتعلمني أن يصبحوا :
 افراداً حمرتمني يتحلون بقيم اجملتمع ويتصرفون تبعا هلذه القيم.
 أشخاص ًا مبادرين يكرسون أنفسهم ويسعون للمساهمة يف تطوير اجملتمع.
 متعلمني مثابرين ولديهم شغف بالتعلم ويطورون انفسهم وحيققون نتائج جيدة.
 مواطنني مسئولني ويساهمون إجيابي ًا جتاه اجملتمع.
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األهداف اخلاصة باملنهج املوصوفة أعاله مفصلة أكثر ضمن مثانية كفايات رئيسية يتم
احتسابها طوال مراحل التعلم من السنة األوىل وحتى الثانية عشرة .وميثل الرسم التخطيطي أدناه
متثيال للقيم الرئيسية اليت يرتكز عليها املنهج اجلديد وأيضاً الكفايات الرئيسية واملواد
الدراسية اليت جيب اكتساب الكفايات من خالهلا.

مع نهاية مرحلة التعليم املتوسط يف دولة الكويت ،يُفرتض من املتعلمني الذين عملوا على تطوير
كفاياتهم العامة واخلاصة كما وردت يف املنهج الوطين أن يكونوا قد اكتسبوا وتبنوا نظاما من
املعرفة والفهم واملهارات واالجتاهات أو القيم املناسبة لفئاتهم العمرية واليت من شأنها متكينهم من
حتقيق نتائج التعلم الالزمة لتطورهم وتنمية جوانبهم االجتماعية والشخصية املستقبلية.
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الكفايات العلمية التكنولوجية والرقمية
تعنى هذه الكفايات باستخدام وفهم اللغة العلمية والتقنية يف جمموعة من السياقات
االجتماعية واملهنية ،وهذا يعين أن اخلرجيني:
 حيددون  ،حيللون  ،يركبون  ،يعاجلون ويفسرون البيانات العلمية واحلقائق والعمليات
والظواهر من خالل  ( :املالحظة – املراقبة – القياس – فحص الرسوم والتصاميم البيانية
واجلداول  ...إخل ).
 يستقصون  ،جيربون ويستنبطون النتائج ذات الصلة مبجاالت املعرفة املختلفة .
 يشاركون يف العمل اجلماعي التعاوني يف املسائل العلمية .
 يستخدمون مهارات التفكري العليا يف القضايا املرتبطة حبل املسائل العلمية املختلفة
( التحقق – االستقراء – االستنتاج – التنبؤ – التلخيص – إخل )
 جيرون جتارب علمية متنوعة ورمبا البحوث العلمية .
 يطبقون النتائج املستخلصة من خمتلف النظريات العلمية يف جماالت احلياة اليومية داخل
املدرسة وخارجها .
 يستخدمون التكنولوجيا وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف مواقف احلياة اليومية
املختلفة .
 يستخدمون تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ووسائل اإلعالم بفاعلية ومسؤولية كأساس
للتفاعل والتواصل ( فلسفة العصر الرقمي )
 يبدؤون مشاريع مبتكرة تتعلق بعلوم التكنولوجيا واالتصال .
 يتصرفون بشكل أخالقي عند تصفح مواقع شبكة اإلنرتنت .
 يستخدمون – مبسؤولية – التعلم اإللكرتوني والتعلم القائم على شبكة اإلنرتنت
وجمتمعات التعلم فيس بوك وتويرت  ...اخل .
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الكفايات العامة التـي يتم تطويرها من خالل دراسة مادة " تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت " معايري األداء املراد حتقيقها يف نهاية املرحلة املتوسطة:
رقم

1

الكفاية العامة

معاجلة املعلومات لتحسني
احلياة والتعلم من خالل
الوسائل الرقمية

معايري األداء يف نهاية الصف التاسع
مع نهاية الصف التاسع  ،سيتمكن املتعلمني الذين احرزوا تقدما يف الكفايات
ملعاجلة املعلومات يف خمتلف املواقف اليت توضح انهم قادرين على أن:
يستكشف ومييز ويتعرف على املعلومات املتصلة بالعمر من البيئة الطبيعية
والرقمية؛
 يتعرف على األجهزة واألدوات الرقمية ومييزها وفقا لوظائفها مبفرده؛
 جيري البحوث ويستفيد من املعلومات؛
 خيتار ،حيمل ،يقرأ ،ويتبادل املعلومات الرقمية املتعلقة باملواد الدراسية؛
 حتديد مشكالت تطبيقات األجهزة الرقمية واألدوات الرقمية ؛
يظهر مهارات البحث يف بيئة التعلم اإللكرتوني وفقا ملستوى فهمه.
مع نهاية الصف التاسع  ،سيتمكن املتعلمني الذين احرزوا تقدما يف الكفايات
استخدام االجهزة الرقمية يف

2

استخدام األجهزة الرقمية
للتواصل وحل املشاكل يف
احلياة اليومية.

احلياة اليومية اليت توضح انهم قادرين على أن:
يستخدم األدوات الرقمية واألجهزة يف مواقف احلياة اليومية.
يستخدم ويعاجل أنواع خمتلفة من املعلومات كالنصوص والصور واجلداول والرسوم
البيانية ،
واخلرائط ،وأعمال الصوت والفيديو ،والعروض التقدميية.
يستخدم األدوات الرقمية بشكل إبداعي ،و االستجابة السريعة لالتصاالت ،ويف
إنتاج ومعاجلة وحتليل وتبادل وعرض املعلومات وفقا ملستواه املعريف ؛
تثبيت التطبيقات األساسية ذات الصلة بعمره ،ومنها على سبيل املثال حمرر النص
والرسوم البيانية وغريها من التطبيقات ،وألعاب احلاسوب والوسائط املتعددة؛
يكتب التقارير القصرية ،وامللصقات وتصميم والعروض؛
يستخدم األدوات الرقمية للتعلم يف حل املشكالت ومعاجلة األفكار واملشاريع،
وتوزيعها وتبادهلا مع اقرانه
مع نهاية الصف التاسع  ،سيتمكن املتعلمني الذين احرزوا تقدما يف الكفايات
لتطبيق التقنيات الرقمية يف خمتلف املواقف اليت توضح انهم قادرين على أن:

3

تصميم مناذج رقمية ،أنظمة
ومنتجات حلياة
أفضل

يستخدم التكنولوجيا للحياة ،لتعلم مهنة ،واملسؤولية الشخصية واالجتماعية؛
يستخدم التقنيات للعيش والتعلم جنبا إىل جنب مع أقرانه؛
يبادر بتقديم مناذج أساسية مبتكرة ومشاريع على أساس مستواه التعليمي.
يصمم وخيطط ويقدم وينفذ املشاريع األساسية املتصلة بتعلم مواد دراسية أخرى؛
يستكشف اإلنرتنت بشكل أخالقي وفقا لعمره؛
يتقبل استخدام األدوات الرقمية بطريقة آمنة وأخالقية؛
حيدد املفاهيم املهمة باستخدام األدوات الرقمية اليت تتعلق بالقضايا األخالقية
والثقافية واالجتماعية للمجتمع الكويـيت

24

الكفايات اخلاصة ملادة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات للصفوف من السادس حتى التاسع
الكفايات
العامة

الكفايات اخلاصة

الكفايات اخلاصة

الكفايات اخلاصة

الكفايات اخلاصة

للصف 6

للصف 7

للصف 8

للصف 9

جماالت احلقائق

الكفاية
العامة:

1.1عرض
ومناقشة دور
األجهزة الرقمية
لتسهيل احلياة
والتعلم ( آلة سحب
النقود – اجلمعيات –
اماكن تصوير
املستندات – التسوق
االفرتاضي)

جماالت احلقائق
استكشاف
1.1
الرقمية
البيانات
املختلفة (أرقام –
صور  ...اخل) الختيار
لتسهيل
املناسب
اليومية
احلياة
والتعلم

 1.1اختيار وعرض
التقنيات الرقمية
لالتصال وتبادل
املعلومات للتعلم
الفعال.

 1.1حتديد الربامج
املناسبة حملاكاة
التجارب والعمليات
يف احلياة اليومية.

جماالت العمليات

 2.1استخدام االجهزة جماالت العمليات
 .1معاجلة
الرقمية البسيطة
املعلومات
 2.1استخدام أنواع
–
احلاسبة
(اآللة
من
خمتلفة
لتحسني احلياة
الطابعة – اهلاتف
البيانات الرقمية
والتعلم بواسطة النقال ) لدعم
للحياة اليومية
األنشطة التعليمية.
الوسائل
جماالت املواقف
الرقمية.
جماالت املواقف
 3.1االستمتاع يف
تصميم منتجات
رقمية تعليمية
مبدعة.
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جماالت احلقائق

جماالت احلقائق

 3.1االستمتاع يف
استكشاف وتبادل
املعلومات الرقمية
(اخبار  ،صور ،
لوحات  ،روابط مواقع
 ،،اخل) وتبادل مع
االصدقاء خارج
وداخل املدرسة عرب
شبكات التواصل
االجتماعي.

جماالت العمليات
 2.1يتبادل معلومات
وملفات وبيانات
املشروع عرب
الشبكة الرقمية.

جماالت املواقف
3.1حث االخرين
الستخدام الوسائل
الرقمية لالتصال
بشكل مناسب .

جماالت العمليات
 2.1استخدام الربامج
املناسبة إلنشاء مناذج
لتحسني املنتجات.

جماالت املواقف
 3.1احرتام امللكية
الفكرية لآلخرين
يف استخدام الربامج
إلنشاء مناذج
متنوعة.

جماالت االرتباط
 4.1استخدام االجهزة
الرقمية املتداولة
الكتشاف املعلومات
(نص ،صور ،فيديو،
اخل) واستخدامها يف
تعلم املواد األخرى
جماالت احلقائق
1.2التقصي عن طرق
استخدام االجهزة
الرقمية للتواصل مع
االخرين حلل
املشاكل من املوقف
اليومية.
جماالت العمليات

 .2استخدام
األجهزة الرقمية
للتواصل وحل
املشاكل يف
احلياة اليومية.

 2.2استخدام أجهزة
خمتلفة
رقمية
(هاتف  ،آيباد ،
اخل)
كمبيوتر
مع
للتفاعل
االصدقاء.
جماالت املواقف
 3.2االستخدام اآلمن
واألخالقي لألجهزة
الرقمية لالتصال.
جماالت االرتباط

جماالت االرتباط
 4.1استخدام البيانات
الرقمية املختلفة
إلنشاء مواد تعليمية
(نص ،صوت ،رسوم ،،
اخل) للمواد األخرى.

جماالت احلقائق
 1.2شرح مبادئ قواعد
املعلومات
عرض
يف
الشخصية
الشبكات
االجتماعية.
جماالت العمليات
استخدام
2.2
الشبكات الرقمية
للتواصل
املتاحة
أنشطة
وتسهيل
احلياة اليومية.
جماالت املواقف

 4.1استخدام
التقنيات املتوفرة على
االنرتنت لتبادل
وتطبيق افكار
املشروع للمواد
االخرى.

جماالت احلقائق
 1.2البحث يف وظائف
االتصاالت يف االجهزة
الرقمية املختلفة
ألهداف التعلم.

جماالت العمليات

جماالت االرتباط

جماالت االرتباط
 4.1تصميم أمثلة
لنماذج حماكاة
لتجارب علمية
بسيطة وعمليات.

جماالت املعلومات
 1.2اختيار االجهزة
واألدوات الرقمية
املناسبة لالتصال
لإلغراض املختلفة يف
احلياة اليومية.
جماالت العمليات

 2.2تطبيق التقنيات
تبادل النص ،الصوت
والفيديو وغريها من
املوارد لتحسني التعلم.

2.2التقصي حول
األدوات
استخدام
الرقمية لالتصال يف
اليومية
املواقف
املختلفة.

جماالت املواقف

جماالت املواقف

 3.2حتفيز اآلخرين
 3.2اختيار الطرق
الستخدام الشبكات
الفعاله واآلمنة يف
لالتصال
الرقمية
تبادل مصادر النص،
املعلومات
وتبادل
الصوت والفيديو.
لتحسني التعلم.

 4.2استخدام األجهزة  4.2استخدام
الرقمية املتاحة يف الشبكات الرقمية
تبادل األخبار ،الصور املتاحة للتعاون مع
ووسائل أخرى لتعلم االخرين لتصميم
املشاريع (العلمية
املواد األخرى.
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جماالت االرتباط

جماالت االرتباط

 3.2االستمتاع يف
استخدام أدوات
االتصاالت الرقمية
ألهداف خمتلفة.
جماالت االرتباط

 4.2تبادل النص ،
 4.2استخدام األدوات
والفيديو
الصوت
املتنوعة
الرقمية
ووسائل أخرى مع
للمناقشة مع اآلخرين
لتطبيق
اجملموعة
يف أنشطة املشروع.
املشاريع.

جماالت احلقائق

1.3التقصي عن
خمتلف التطبيقات
إلنشاء مناذج للتعلم
(صور  ،لوحات ،
عروض  ،،،اخل).

 1.3عرض امثلة
الستخدام النماذج
واألنظمة الرقمية
لتسهيل احلياة
اليومية (مثال أجهزة
الفحص الصحية ،
اخلدمات املصرفية ،
أجهزة االنذار
وكامريات املراقبة
– اهلاتف احملمول –
األيباد ...اخل .

 1.3حتديد أمثلة
لربجمة منتجات
ومناذج رقمية
بسيطة الستخدامها
يف احلياة اليومية
والتعلم.

جماالت العمليات

جماالت العمليات

جماالت العمليات

 2.3تصميم أنواع
خمتلفة من النماذج
الرقمية البسيطة
(صور  ،لوحات ،
عروض .اخل)

2.3كتابة رموز
الربجمة لنموذج
رقمي ألداء مهام
بسيطة مستخدما
الربامج املتاحة.

 2.3كتابة رموز
الربجمة لنموذج
رقمي ألداء مهام
خمتلفة مستخدما
الربامج املتاحة.

 2.3تصميم العاب
بسيطة – رسوم
متحركة  ،وقصص
كارتونية للتعلم.

جماالت املواقف

جماالت املواقف

جماالت املواقف

جماالت املواقف

 3.3استخدام الربامج
الرقمية جلمع
وحتليل البيانات
لرتويج أفكار او
منتجات جديدة
بطريقة آمنة.

 3.3احرتام امللكات
الفكرية لآلخرين
لتقديم حتليل
واقرتاح األنظمة
والنماذج البديلة
للتعلم.

جماالت االرتباط

جماالت االرتباط

جماالت االرتباط

 4.3حتسني النماذج
الرقمية لعرض
منتجات تعليمية
من املواد األخرى.

 4.3تصميم منتجات
رقمية خمتلفة
لتحسني تعلم املواد
األخرى.

 4.3إنشاء وعرض
مناذج رقمية لتنمية
املشاريع
االجتماعية.

جماالت احلقائق

 .3تصميم
مناذج رقمية،
أنظمة
ومنتجات حلياة
أفضل.

 3.3تقدير التغذية  3.3االستمتاع
الراجعة من اآلخرين بتحرير وحتسني
النماذج الرقمية بناء
لتحسني النماذج
على التغذية
الرقمية.
الراجعة من
اآلخرين.
جماالت االرتباط
 4.3استخدام
التطبيقات ذات
الصلة لتصميم
مناذج رقمية
بسيطة لتحسني
تعلم املواد االخرى.
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جماالت احلقائق

جماالت احلقائق
 1.3عرض أمثلة
لنماذج رقمية
ثالثية االبعاد
ملختلف انواع التعلم
ومواقف احلياة
اليومية.

جماالت العمليات

معايري األداء املتوقع حتقيقها يف نهاية الصف التاسع ملادة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات :
رقم

الكفاية
العامة
معاجلة املعلومات
لتحسني احلياة
والتعلم بواسطة
الوسائل الرقمية.

1

استخدام األجهزة
الرقمية للتواصل
وحل املشاكل يف
2

احلياة اليومية.

تصميم مناذج رقميه
 ،أنظمة ومنتجات
حلياة أفضل.

3
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معايري األداء يف نهاية الصف 9
مع نهاية الصف التاسع  ،سيتمكن املتعلم الذين يكونون قد طوروا كفاياتهم لفهم
وتطبيق كما هو موصوف يف املنهج الدراسي للمرحلة املتوسطة من أن:
●

يستكشف ويتعرف ومييز طرق البحث يف شبكة االتصاالت الرقمي عن
الدوريات العلمية املوثوقة والدراسات والبحوث املتخصصة .

●

يتعرف على أنواع ومكونات شبكات االتصاالت الرقمي.

●

مييز مراحل وخطوات نقل املعلومات عرب وسائل االتصاالت الرقمي.

●

يظهر مهاراته يف استخدام برامج الرسوم (ثنائية-ثالثية) األبعاد.

●
●
●
●

خيتار برنامج التصميم املناسب لعمل منوذج رقمي.
حيلل البيانات الرقمية ويتعامل معها باستخدام الوسائل الرقمية .
يناقش القضايا اخلاصة باالستخدام األمثل واآلمن للتكنولوجيا .
يتواصل مع اآلخرين باستخدام شبكات التواصل احلديثة و املطورة.

●

يواكب كل ما هو جديد يف عامل النماذج و االنظمة الرقمية .

●

جيد احللول املناسبة للمشاكل الرقمية من خالل التفكري املنطقي .

مع نهاية الصف التاسع  ،سيتمكن املتعلم الذين يكونون قد طوروا كفاياتهم لتشغيل
األجهزة الرقمية كما هو موصوف يف املنهج الدراسي للمرحلة املتوسطة من أن:
● يستخدم ويعاجل أنواع خمتلفة من املعلومات والصور من خالل أنظمة التشغيل
املختلفة.
● يستخدم مهارة التعلم عن بعد من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
● يستخدم األجهزة الرقمية وتقنيات االنرتنت الجناز معامالته اليومية بطريقة أمنة
.
● يستعني بالعامل االفرتاضي الرقمي لتنفيذ مشروعه و االستفادة منه يف احلياة
اليومية.
● استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة بكفاءة و فاعلية إلنتاج املشاريع .
مع نهاية الصف التاسع  ،سيتمكن املتعلم الذين يكونون قد طوروا كفاياتهم لتشغيل
األجهزة التقنية يف املواقف املختلقة كما هو موصوف يف املنهج الدراسي للمرحلة
املتوسطة من أن:
● يصمم النماذج واألنظمة واملنتجات الرقمية باستخدام الوسائل الرقمية لتحسني
احلياة اليومية والتعلم.
● يستخدم الشبكات الرقمية بشكل فعال وآمن.
● ينتقد مشاريع اآلخرين بشكل بناء ويقدم احللول املناسبة ملساعدتهم يف حل
املشكالت .
● يتبادل االفكار من خالل املدونات يف مواقع االتصاالت االجتماعية.
● يستخدم الشبكة الداخلية واخلارجية يف إنشاء وإدارة املشاريع البسيطة.
● يصمم شبكات رقمية حملية وخارجية بسيطة لتسهيل نقل املعلومات.
● مييز بني انظمة التشغيل يف األجهزة الرقمية.

الكفايات العامة واخلاصة و أنشطة التعلم ومعايري املنهج للصف السادس :
الكفايات وأنشطة التعلم ومعايري املنهج  -الصف السادس
الكفايات
العامة

الكفايات اخلاصة

جماالت احلقائق
 1.1يعرض ويناقش
 :1معاجلة
دور األجهزة الرقمية
املعلومات
لتسهيل احلياة
لتحسني
احلياة والتعلم والتعلم ( آلة سحب
من خالل
النقود – اجلمعيات –
الوسائل
اماكن تصوير
الرقمية.
املستندات – التسوق
(حياة
االفرتاضي)
املعلوماتية)
جماالت العمليات
 2.1استخدام االجهزة
الرقمية البسيطة
لدعم األنشطة
التعليمية (اآللة
احلاسبة – الطابعة –
اهلاتف النقال ) لدعم
األنشطة التعليمية.
جماالت املواقف
 3.1االستمتاع يف
تصميم منتجات
رقمية تعليمية
مبدعة.

انشطة التعلم
-

-

-

-

-

-

جماالت االرتباط
 4.1استخدام االجهزة
الرقمية املتداولة
الكتشاف املعلومات
(نص ،صور ،فيديو،
اخل) واستخدامها يف
تعلم املواد االخرى
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-

يبحث يف االنرتنت ويعرض على زمالئه أدوات
اخلريطة الذهنية الستخدامها يف حتسني أنشطة
التعلم مثل ( :السعادة – احرتام الذات – املسؤولية).
يشرح استخدامات بعض الوسائل الرقمية يف
تسهيل احلياة والتعلم ثم يناقشها مع زمالءه
يعرض أنواعاً من الوسائل واألدوات الرقمية
املستخدمة يف اجلمعيات التعاونية لتسهيل
عمليات التسوق .
يبحث عن موضوع حول تطور الوسائل الرقمية
ويناقشه مع زمالءه (تطور استخدام وسائل الشرح
من السبورة العادية اىل السبورة التفاعلية)
يستخدم االلعاب التعليمية املتاحة (تطبيقات
األيباد) يف تعلم املواد الدراسية األخرى
يسجل صوته مستخدما أحد االجهزة الرقمية
(آيباد) إلدراجه يف العرض التقدميي.
يصور فيديو عن فوائد االجهزة الرقمية للحياة
والتعلم
يستخدم بربنامج  google earthعلى جهاز (آيباد-
احلاسوب) لتحديد موقع دولة الكويت واخلليج
العربي الستكمال ورقة عمل تتضمن املطلوب.
يبحث عن احملرر املناسب لكتابة موضوع عن
شخصيات معروفة او مناسبات وطنية واليت حتتوي
على نص وصور وخمططات.
يستمتع باستخدام برنامج لتسجيل الصوت وإنشاء
منتج صوتي لتعلم اللغات
ي صمم مل صق عن أهمية محاية البيئة من التلوث
مستخدما الربنامج الرقمي املناسب.
مناظرة بني جمموعتني حول حتديات استخدام
األجهزة الرقمية لتعلم اللغات والعلوم.
يتعامل مع برنامج الرتمجة ويعرض أمثلة عن
إمكانية تعلم اللغات االخرى.
يشارك يف مسابقة لعرض افضل االفكارأو أمثلة
الستخدام االجهزة الرقمية املتداولة لتعلم املواد
األخرى.

معايري املنهج
أن يكون قادرا
على:
 1.1يـــعـــرض
أمــثــلــة عــن
االجهزة الرقمية
لتســهيل احلياة
وأنشطة التعلم.

 2.1يســـتخـدم
أمثلـة لوظـائف
االجهزة الرقمية
يف الفصل.

 3.1يـــعـــرض
أمــثــلــة عــن
االجهزة الرقمية
يف احلــــيــــاة
والــتــعــلــم ألداء
الواجب املنزلي.
 4.1يـــعـــرض
أمــثــلــة عــن
اســـــتـــخـــدام
األجهزة الرقمية
العادية للتعلم.

 :2استخدام
األجهزة
الرقمية
للتواصل
وحل
املشاكل يف
احلياة
اليومية.
(أدوات
املعلوماتية)

الكفايات وأنشطة التعلم ومعايري املنهج  -الصف السادس
جماالت احلقائق
 يستكشف أمثلة من برامج لتصميم أنظمة 1.2البحث والتقصي
رقمية بسيطة ومناقشتها مع زمالئه مستخدما
تطبيقات اجلداول لتصميم نظام حساب الدرجات
عن طرق الستخدام
االجهزة الرقمية
 جيمع املعلومات حول االستخدام الفعال لربامجللتواصل مع االخرين
االتصاالت يف تبادل املعلومات (األنستغرام – تويرت
حلل املشاكل من
)..
املوقف اليومية.
 يشارك بأمثلة واقرتاحات يف املنتديات عن برامج-

جماالت العمليات
 2.2استخدام اجهزة
رقمية
خمتلفة -
(هاتف  ،آيباد،
كمبيوتر
اخل) -
مع
للتفاعل
االصدقاء.
-

جماالت املواقف
 3.2االستخدام اآلمن
واألخالقي لألجهزة
الرقمية يف
االتصاالت.

-

-

-

-

جماالت االرتباط
 4.2استخدام االجهزة
الرقمية املتاحة يف
تبادل األخبار ،الصور -
ووسائل أخرى لتعلم
املواد األخرى.
-

-

30

التواصل ودورها يف حل املشاكل يف املواقف
اليومية.
يعرض فيديو يوضح أفضل الطرق يف استخدام
األجهزة الرقمية املتاحة للتواصل وحل املشكالت
اليومية.
يستخدم الربجمة مع زمالئه إلنشاء ألعاب وصور
متحركه بسيطة  -وقصة كرتونية ممتعة.
(يصمم أحجية مع زمالءه (صوره) مستخدما
الربامج ليكمل االنشطة الصفية).
يتبادل املعلومات عن منتجات رقمية حديثه
ومفيدة عن طريق استخدام برامج مشاركة الصور
والفيديو(األنستغرام).
ميارس مع زمالئه برجمة أمثلة بسيطة من النماذج
ألنواع خمتلفة .
جيمع املعلومات من االنرتنت حول كتابة الرتميز
لتصميم مهام لنموذج رقمي ) (Robotلرسم
خريطة.
يعرض لزمالئه يف الفصل مشكالت الربجمة
البسيطة ويشجعهم على تكملتها بالبحث (يف
االنرتنت) وإجياد احللول.
يستمتع مع زمالءه يف اجياد احللول املناسبة
لكتابة الرموز اخلاصة بعمل منوذج رقمي
) (Robotللقيام مبهمه معينة بطريقة آمنة.
خيتار مع جمموعته برنامج رسم ثالثي األبعاد
(سكراتش) لعمل قصة قصرية ومشاركتها مع
اآلخرين.
ينشىء منوذج رقمي مع زمالئه مستخدما الربنامج
املناسب ) (, PowerPoint presentationلتحسني
تعلم املواد األخرى .
جيمع صور خمتلفة لنموذج رقمي )(Robot
مستخدما برنامج الرسم او التصميم  ،ثم يعرضه يف
الفصل وجيمع آراء زمالئه لتحسني أفكاره.
يستخدم اهلاتف النقال يف مجع وتبادل األخبار
والصور مع زمالءه حول احد مواضيع املواد الدراسية
(حكام الكويت)

 1.2يــتــبــادل
املعلومـات حول
برامج لتصــميم
النماذج الرقمية
إليصــــــــــــال
االفكار.

 2.2يســت خدم
االجهزة الرقمية
لـلـتـفـاعـل مـع
االصدقاء.

 3.2يســـتخـدم
تقنيات االنرتنت
واألجـــــهـــــزة
الـــرقـــمـــيـــة
بشـــكـل آمـن
وأخالقي.

4.2
اســـــتـــخـــدام
االجهزة الرقمية
لتبادل الوســـائل
التعليمية.

 :3تصميم
مناذج رقمية
 ،أنظمة
ومنتجات
حلياة أفضل.
(تقنيات
املعلومات)
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الكفايات وأنشطة التعلم ومعايري املنهج  -الصف السادس
 يكتب برناجما بسيطا باستخدام لغة الربجمةألحد جتارب العلوم (قياس الكتلة)
جماالت احلقائق
 يبحث يف االنرتنت عن تطبيقات خمتلفة ويناقشمع زمالئه يف الفصل األفكار يف استخدامها
 1.3البحث والتقصي
يف خمتلف
لتحسني مهارات التعلم.
إلنشاء
التطبيقات
 يشرح كيفية استخدام تطبيق معني لعمل منوذجمناذج للتعلم (صور،
رقمي (كيفية استخدام برنامج الوورد يف عمل
لوحات ،عروض ،،،
البحوث )
اخل).
 يتبادل االفكار مع زمالئه حول التطبيقاتالرقمية احلديثة للتواصل عرب االنرتنت وحتويل
املعلومات.
 يعرض جمموعة من التطبيقات البديلة اخلاصةلعمل منوذج معني ومناقشتها مع اآلخرين الختيار
األفضل منها.
جماالت العمليات
 يعد خطة لتصميم منوذج رقمي بسيط حلل 2.3تصميم أنواع
املشكالت اليت يواجهها يف احلياة والتعلم
(خريطة ذهنية).
خمتلفة من النماذج
الرقمية
البسيطة  -يتعامل مع األجهزة الرقمية لعمل منوذج رقمي
(صور  ،لوحات ،
بسيط (جملة ،مطوية...اخل).
عروض.اخل)
 ينشئ عرض تقدميي تفاعلي لتوضيح أهماملعلومات حول دول الوطن العربي.
جماالت املواقف
 يطلع على الربامج واإلصدارات احلديثة لتطبيقاتالنماذج الرقمية لتشجيع زمالئه لتجربة الوظائف
 3.3يقدر التغذية
اجلديدة لتحسني النماذج الرقمية.
الراجعة من اآلخرين
لتحسني النماذج
 يناظر حول االفكار احلديثة لتحسني النماذجالرقمية.
الرقمية لتطوير النموذج.
 يطبق حلول خمتلفة لتطوير النماذج الرقميةلتحسني بعض األنظمة ). (Robot, map, etc..
جماالت االرتباط
 جيمع املعلومات من مصادر رقمية خمتلفة (صور ،فيديو  ،نصوص  ،رحلة ميدانيه  )...لتطبيق
 4.3استخدام
املشاريع للمواد الدراسية األخرى.
التطبيقات ذات الصلة  -يشارك يف مسابقة مجاعية لعرض أفضل فكرة
لتصميم مناذج رقمية
للمشروع مستخدما االجهزة الرقمية مجعها من
بسيطة لتحسني
حبثه وجتربته.
االخرى.
تعلم املواد
 خيتار أحدى أنسب الطرق لنشر املشروع ()whatsapp, e-mail, location of the school
لتطبيق املشروع.

 1.3يشـــــارك
بــــأفــــكــــار
الســـــتـــخـــدام
الــتــطــبــيــقــات
الــرقــمــيــة يف
التعلم.

 2.3يصــــمــم
منـاذج رقـمـيـة
بسيطة للتعلم.

 3.3يســـتخـدم
الـــتـــغـــذيـــة
الــــراجــــعــــة
لتحسني النماذج
الرقمية.

 4.3يســـتخـدم
النماذج الرقمية
يف ت ع لم ا ملواد
االخرى.

حمتوى التعلم للصف السادس
 .1ما هي األجهزة الرقمية ( .املوبايل – الكامريا – الالب توب – اآليبود )....-
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وظائف األجهزة الرقمية واثرها يف احلياة ( إنشاء – حترير – تواصل  ...اخل)
أمثلة عن املنتجات الرقمية ( .عرض تقدميي – نصوص – صور  -جداول  ...اخل)
تصميم املنتجات الرقمية
االستخدام الفعال لألجهزة الرقمية يف احلياة اليومية ( تصميم – تواصل –تطوير
– إدارة ...اخل)
استخدام األجهزة الرقمية يف التعلم (استكشاف – حتليل – اختيار – حترير –
ترمجة – إنشاء – تطبيق  ...اخل)
أنواع الربامج

 .8حمررات النصوص
 .9برامج التصميم ( وظائف – إمكانيات – إنشاء – تصميم  -حتسني املنتجات
الرسومية والنماذج  ...اخل )
 .10لغات الربجمة ( وظائف – كتابة – حترير – اختبار – تشغيل – تطبيق الرتميز ...
اخل )
 .11كتابة الربجمة يف تصميم النماذج الرقمية.
 .12أمثلة عن التطبيقات الرقمية من احلياة اليومية ( .جهاز العرض – اآليباد –
الكامريا )
 .13تصميم أفكار املشروع ( .مشكلة املشروع – ما حنتاجه من املشروع حلل هذه
املشكلة )
 .14تصميم منوذج رقمي للتعلم ( .مدونة –صفحة ويب – ألعاب تعليمية )
 .15التخطيط واالبداع لتصميم النماذج الرقمية ( .من خالل تبادل األفكار بني
املتعلمني )
 .16عرض وتقييم النموذج الرقمي ( .من خالل مالحظات املتعلمني )
 .17نشر املشروع ( .يف موقع املدرسة – يف املدرسة – يف املدونة )
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وحدة التعلم Learning unit
وحدة التعلم هي هيكل مفتوح ومرن يركز على إدارة التعلم والتعليم.

وحدة التعلم :
 تؤدي إىل تطوير سلوك تعلمي ونتائج ذات قيمة عند املتعلمني.
 هلا موضوع مشرتك (ويف بعض احلاالت تدمج حمتوى التعلم من جماالت خمتلفة من املادة).
 تتطور بطريقة مفهومة وذات استمرارية خالل فرتة من الوقت
 حتتوي على تقييم بنائي وتنتهي بتقييم نهائي.
هناك بعض الفوارق بني وحدة التعلم والفصل التعليمي يف كتاب ما أو يف الكتاب املدرسي.

الفصل يف كتاب

وحدة التعلم
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•يركز على موضوع واحد /حمتوى تعلم واحد
•يقدم معلومات بشكل أساسي  ،ويتجاهل األنشطة
التعليمية اليت ميكن أن تساعد املتعلمني على استكشاف
وفهم املوضوع .

•تركز على تطوير الكفايات وعلى التعامل مع حمتوى التعلم
احملدد يف جمال من التعلم .
• باإلضافة إىل املعلومات واملهارات والقيم تقدم طريقة
إلستكشاف وفهم املوضوع لدى املتعلم وتركز على عمليات
التعلم .

تصميم وحدة تعلم :
عند تصميم وحدة التعلم جيب االجابة على االسئلة التالية :

لماذا

ماذا

كيف

بواسطة ماذا

كم

• الكفايات
والمعايير

• محتوى
التعلم

• أنشطة
التعلم

• تحليل
المصادر

• التقييم
البنائي
والنهائي

 حتدد الكفايات التـي جيب اكتسابها .وفق التخطيط السنوي .جيب أن تقرر إذا كنت قادرا
على حتقيقها مجيعها خالل وحدة التعلم اليت حتضرها .وقد تقرر زيادة أو حذف بعض
الكفايات اخلاصة.
 أختيار حمتوى التعلم الذي حتتاجه لكي تطور الكفايات اخلاصة املذكورة يف املنهج .إذا
مت فعلياً االختيار يف التخطيط السنوي ،هنا ميكن أن تضيف بعض التفاصيل إذا اعتربت ذلك
ضروريا.
 حتدّد أنشطة التعلم املناسبة .هذه هي عملية جديدة وعليك أن تتأكد اذا كان الكتاب
املدرسي يقدم املواد املناسبة يف هذا اجملال .وعليك ربط أحد أنشطة التعلم أو أكثر بكل
كفاية خاصة .وسوف تركز أنشطة التعلم على حمتوى التعلم الذي ميكن املتعلمني من
تطوير الكفايات يف وحدة التعلم تلك .وعليك أيضاً أن تتأكد أن أنشطة التعلم تالئم
حاجات املتعلمني وقدراتهم يف صفك.
 تقرتح إسرتاتيجيات القياس البنائي والتقدير  ،آخذا بعني االعتبار معايري املنهج كهدف
منشود.

ميكن ختطيط وحدة التعلم على الشكل التالي :
معايير المنهـج
محتوى التعلم
مصادر التعلم
أنشطة التعلم
التقييم
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مناذج تصميم التعليم

تًعــــــــد مناذج ت صميم التعليم مبثابة ال ضوء الذي ير شد امل صمم الختاذ القرارات ال صحيحة يف كل
مرحلة من مراحل تصميم املوقف أو املنتج التعليمي وتطويره واستخدامه وتقوميه .
إن تصميم نظم التدريس عملية تهدف إىل التحقق من أن التعلّم ال يتم بالصدفة فهي عملية مقصودة
منظمة ممنهجة  ،بل أنه بين وفق عملية ذات خمرجات حمددة .ومسؤولية مصمم التدريس هي إجياد
خربات التعلّم اليت تكفل حتقيق املتعلم ألهداف التدريس :
أي أنه أسلوب نظامي لعملية تصميم التعليم يزود املصمم بإطار إجرائي يضمن أن تكون املنتجات
التعليمية ذات فاعلية وكفاءة يف حتقيق األهداف .

النموذج العام لتصميم التعليم ADDIE Model
يتكون النموذج العام لتصميم التعليم  ADDIE Modelمن مخس مراحل رئيسة يستمد النموذج
امسه منها ،وهي كاآلتي:

التقويم

E

Evaluation

التنفيذ

I

Implementation

التطوير

D

Development

التصميم

Design

D

التحليل

A

Analysis

مجيع مناذج تصــميم التعليم باختالف ها تدور حول هذه املرا حل اخلمســـة الرئيســـة ،ويكمن
االختالف يف مناذج التصميم التعليمي حبسب التوسع يف عرض مرحلة دون األخرى .
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التحليل :
مرح لة التحل يل مت ثل حجر األســـاس جلميع املرا حل األخرى لتصــميم التعليم ،وخالل هذه
املرحلة عليك أن حتدد املشكلة  ،ومصدرها  ،واحللول املمكنة هلا .
وقد تشــمل هذه املرحلة أســاليب البحث مثل حتليل احلاجات ،حتليل املهام  ،وحتليل احملتوى ،
وحتليل الفئة املستهدفة .
وتشــمل خمرجات هذه املرحلة يف العادة أهداف التدريس  ،وقائمة باملهام أو املفاهيم اليت ســيتم
تدريســها  ،وتعريف ًا باملشــكلة واملصـــادر واملعوقات وخصـــائص املتعلم وحتديد ما جيب فعله،
وتكون هذه املخرجات مدخالت ملرحلة التصميم .
ويف هذه املرحلة يتم حتديد ما يلي:
 حتليل املهمة: حتديد الغاية التعليمية . حتديد احملتوى العلمي . حتديد املصادر واملراجع . حتليل خصائص املتعلمني . حتليل احلاجات ( دراســة اإلمكانيات املادية والبشــرية ملعرفة الصــعوبات والقيودقبل البدء يف إنتاج الوسيلة).
 حتليل السياق ( مكان وزمان تطبيق املنتج التعليمي).التصميم:
وهي هي عملية ترمجة التحليل إىل خطوات واضــحة قابلة للتنفيذ وذلك عن طريق وضــع
املخططات واملســودات األولية لتطوير املنتج التعليمي ،وتتضــمن هذه املرحلة األســاليب واإلجراءات
واليت تتعلق بكيفية تنفيذ عملييت التعليم والتعلم ،وتشمل خمرجاتها ما يأتي:
 صياغة األهداف التعليمية سلوكياً وترتيب تتابعها. تصميم األنشطة وتسلسل التعلم. حتديد اإلسترياتيجية التعليمية املناسبة إليصال احملتوى وحتقيق األهداف. -اختيار نوع الوسيلة التعليمية املناسبة لكل هدف.
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التطوير:
يتم يف مرحلة التطوير ترمجة خمرجات عملية التصميم من ( اعداد ) خمططات وسيناريوهات
إىل مواد تعليمية حقيقية ،فيتم يف هذه املرحلة تأليف وإنتاج مكونات املوقف أو املنتج التعليمي،
وخالل هذه املرحلة ستقوم بتطوير التدريس وكل الو سائل التعليمية اليت ست ستخدم فيه ،وأية
مواد أخرى داعمة ،وقد يشمل ذلك األجهزة ) (Hardwareوالربامج ).(Software

التنفيذ (التطبيق):
يتم يف هذه املرحلة عملية تطبيق الوسيلة التعليمية يف الواقع بشكل فعال ،سواء كان ذلك
يف ال صف ،أو بالتعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد ،وبنهاية هذه املرحلة جيب أن يتم حتقق تعلم
املتعلمني وإتقانهم لألهداف احملددة مسبقاً.

التقويم:
يف هذه املرحلة يتم قياس مدى كفاءة وفاعلية التدريس ،واحلقيقة أن التقويم يتم خالل مجيع
مراحل عملية تصميم التعليم ،أي خالل املراحل األربعة السابقة وبينها وبعد التنفيذ ،وقد يكون
التقويم بنائيا أو نهائيا.
التقويم الب نائي  : Formative Evaluationوهو تقويم مســتمر أث ناء كل مرح لة وبني
املراحل املختلفة ،ويهدف إىل حتسني إنتاج الوسيلة التعليمية قبل وضعها بصيغتها النهائية.
التقويم الن هائي  : Summative Evaluationويكون يف ال عادة ب عد االســت خدام الفعلي
للربنامج التعليمي أو الو سيلة التعليمية ،ويقيم هذا النوع الفاعلية الكلية للتدريس ،وي ستفاد
من التقويم النهائي يف اختاذ قرار حول شــراء الربنامج التعليمي على ســبيل املثال أو االســتمرار يف
التدريس بهذه الطريقة أو التوقف عنه.
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التصميم عملية مستمرة
تت سم املراحل املختلفة يف النموذج العام وكذلك يف معظم مناذج ت صميم التعليم باال ستمرارية طيلة عملية
تطوير املوقف أو املنتج التعليمي ،مبعنى أن اإلجراءات اليت تشــتمل عليها مرحلة ما  ،ال تنتهي باالنتقال إىل املرحلة
التالية ،بل إنه ميكن العودة إليها مرات عديدة أثناء عملية التصــميم يف ضــوء التغذية الراجعة ونتائج التقويم
التكويين إلجراء التعديالت الالزمة للوصول إىل أفضل ما ميكن الوصول إليه يف املنتج التعليمي.
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اسرتاتيجيات التعلم النشط

من إسرتاتيجيات وطرق التعلم النشط :
-1العصف الذهين -:
ـ يقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من األفراد واجملموعات حلل مشكلة معينة ،حبيث
يتم وضع الذهن يف حالة من اإلثارة واجلاهزية للتفكري يف كل االجتاهات لتوليد أكرب قدر من
األفكار و اآلراء اجليدة واملفيدة حول املشكلة أو املوضوع املطروح .
أهداف التدريس بطريقة العصف الذهين .
 1ـ تفعيل دور املتعلم يف املواقف التعليمية .
 2ـ حتفيز املتعلمني على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معني.
 3ـ أن يعتاد املتعلم على احرتام وتقدير آراء اآلخرين .
 4ـ أن يعتاد املتعلم على االستفادة من أفكار اآلخرين .
خطوات جلسة العصف الذهين .
متر جلسة العصف الذهين بعدد من املراحل جيب توخي الدقة يف أداء كل منها على الوجه
املطلوب لضمان جناحها وتتضمن هذه املراحل ما يلي :
 -1حتديد ومناقشة املشكلة ( املوضوع ) :
يقوم قائد اجللسة بإعطاء املشاركني احلد األدنى من املعلومات عن املوضوع ألن إعطاء املزيد من
التفاصيل قد حيد بصورة كبرية من تفكريهم وحيصره يف جماالت ضيقة حمددة .
 -2إعادة صياغة املوضوع  :يطلب من املشاركني طرح األسئلة املتعلقة باملوضوع وجيب كتابة
هذه األسئلة يف مكان واضح للجميع وال يطلب منهم اقرتاح حلول للمشكلة.
 -3تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهين  :حيتاج املشاركون يف جلسة العصف الذهين إىل تهيئتهم
للجو اإلبداعي وتستغرق عملية التهيئة حوالي مخس دقائق.
 -4العصف الذهين  :يقوم القائد بكتابة األسئلة املختارة عن طريق إعادة صياغة املوضوع الذي مت
التوصل إليه يف املرحلة الثانية ويطلب من املشاركني تقديم أفكارهم حبرية على أن يقوم
كاتب املالحظات بتدوينها بسرعة على السبورة أو لوحة ورقية يف مكان واضح للجميع مع
ترقيم األفكار حسب تسلسل ورودها،
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 -2إسرتاتيجية العمل اجلماعي:
ما هي إسرتاتيجية التعلم اجلماعي والعمل يف جمموعات مصغرة
أهداف العمل اجلماعي :
 -1اكتساب معريف أو اجتماعي يعود عليهم مجاعة وأفرادا
 -2التعلم النشط
كيف يتم تنفيذ التعلم اجلماعي ؟
-1تقسيم املتعلم إلي جمموعات مصغرة من  4-3أعضاء
 – 2تعطى هلم واجبات حمددة
- 3ينتج عن اجلهود املبذولة عمل مجاعي
 -4يستفيد مجيع األعضاء من جمهودهم ويتم التبادل املعريف و املهاري.
ما هي مزايا التعلم اجلماعي ؟
 -1جعل املتعلم يكتسب كفاءة عملية .
 -2تنمية روح املسؤولية لدى املتعلم اجتاه نفسه و جمتمعه .
 -3تنمية روح التعاون بني املتعلمني.
 -4التعرف على حاجات املتعلمني .
- 5تبادل األفكار بني املتعلمني من خالل الطريقة احلوارية .
- 6احرتام آراء بعضهم البعض وتقبل األفكار املخالفة آلرائهم.
 – 7تنمية الطريقة العلمية للتعلم الذاتي لدى املتعلمني .
 – 8تدريب املتعلمني على حل املشكلة املطروحة و التعاون على إجياد حل موحد و اختاذ القرار
املناسب.
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-3إسترياتيجية املناقشة:
تدور هذه الطريقة حول إثارة تفكري ومشاركة املتعلم وإتاحة فرصة األسئلة واملناقشة  ،مع
احرتام آرائهم واقرتاحاتهم يف إعداد الدرس .
وتقوم هذه الطريقة على خطوات ثالثة متداخلة هي -:

 -1اإلعداد
للمناقشة

 -2السير في
المناقشة

 -3تقويم
المناقشة

من خالل الدرس يربز سؤال أو أسئلة حتتاج إىل حبث ودراسة فيوجه املعلم تالميذه إىل البحث عن
إجابتها من املصادر املتاحة يف مكتبة املدرسة أو مكتبات أخرى  ،ويدون املتعلم ما توصلوا إليه
من إجابات استعدادا ملناقشتها يف حصة حمددة  .ويف حصة املناقشة يعرض كل طالب ما مجعه
من معلومات عن السؤال ويتبادل املتعلم اإلجابات ويقوم املعلم بتنظيم عملية النقاش وإدارته .
وجيب على املعلم أن يراعي ما يلي -:
 -1التخطيط السليم للدرس
 -2ضرورة اهتمام املعلم بالفروق الفردية .
 -3ضرورة اهتمام املعلم بتحفيز املتعلم والثناء عليهم واحرتام مبادراتهم .
أهداف استخدام إسرتاتيجية املناقشة
 -1تدعم وتعمق استيعاب املتعلم للمادة العلمية.
 -2تزود املتعلمني بتغذيه راجعه فوريه عن أدائهم.
 -3تتيح للطالب ممارسه مهارات التفكري واالستماع واالتصال الشفهي.
 -4تنمي روح التعاون والتنافس بني املتعلم.
 -5تساعد املعلم يف مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني .
 -6تكسب املتعلم العديد من املهارات مثل:
(بناء األفكار -الشرح والتلخيص-آداب احلوار-احرتام رأي اآلخرين)
 -7تفتح قنوات لالتصال داخل قاعه الدرس.
 -8تساعد املتعلم يف تطبيق املادة من خالل مبدأ الشورى.
-9تعريف املتعلم بإسترياتيجية املناقشة يف التدريس.
اهلدف من ذلك هو تغري سلوكي نريد إحداثه يف شخصيه املتعلم بعد مروره خبربه تربوية معينه
أو موقف تعليمي حمدد.
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- 4اخلرائط املفاهيمية
هي إسرتاتيجية تدريسية فاعلة يف متثيل املعرفة عن طريق أشكال ختطيطية تربط املفاهيم و
بعضها البعض خبطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط الكتشاف العالقات
بني املفاهيم  ،وتعميق الفهم  ،وتلخيص املعلومات  ،وتقويم الدرس .
أهدافها :
تبسيط املعلومات على شكل صور وكلمات .ربط املفاهيم اجلديدة بالبنية املعرفية للمتعلم .تسهم يف إجياد عالقات بني املفاهيم .تنمية مهارات املتعلم يف تنظيم املفاهيم وتطبيقها وترتيبها . تزويد املتعلمني مبلخص ختطيطي مركز ملا تعلموه .إجراءات التنفيذ:
ميكن تصميم خريطة مفهوم بإتباع اخلطوات التالية :
 .1اختيار موضوع وليكن هو املفهوم الرئيس .
 .2ترتيب أو تنظيم قائمة باملفاهيم األكثر عمومية ومشوالً إىل األكثر حتديداً .
 .3تنظيم املفاهيم يف شكل يربز العالقة بينها .
 .4ربط املفاهيم مع بعضها خبطوط  ،وتوضيح نوعية العالقة بينها بكلمات تعرب عنها .
 .5استخدام األلوان والصور قدر املستطاع
-5إسترياتيجية التعلم بالتخيل
ميارس الطلبة نوعني من التخيل ،األول هو التخيل املشتت  ،الذي قد يقود إىل أحالم يقظة مشتتة
والثاني هو التخيل اإلبداعي الذي يقود املتعلم إىل اإلبداع وهذا هو املهم .
إن استخدام التخيل كإسترياتيجية تدريس ميكن أن حيقق ما يلي :
 -1يثري مشاركة فاعلة و حقيقية من املتعلم فاملتعلم الذي يتخيل نفسه شاعرا أو … .فيصبح
طرفا فاعال يف سلوك هذه األشياء.
 -2إن ما نتعلمه عرب التخيل هو أشبه خبربة حية حقيقية تبقى ملدة أطول يف ذاكرتنا .
 -3التخيل مهارة تفكري إبداعية تقودنا إىل اكتشافات وأفكار جديدة .
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الشروط اليت ينبغي مراعاتها عند ممارسة التخيل يف الفصل:
 -1ممارسة التخيل يف مكان مريح وهادئ .
 -2توفري وقت كاف يتالءم مع موضوع التخيل .
 -3يتطلب وجود قائد يقود التخيل ويعطي توجيهاته أثناء التخيل .
 -4حيتاج املتعلم إىل أن يفرغ ذهنه متاما ويفكر يف موضوع التخيل فقط.
-5يفضل وجود مؤثرات صوتية تتناسب وموضوع التخيل .
-6إسترياتيجية الكرسي الساخن
تقوم فكرة هذه اإلسترياتيجية على طرح األسئلة من قبل الطلبة على طالب أو املعلم حبيث
يكون حمور األسئلة موضوع حمدد للطلبة.
وتُعد هذه اإلسترياتيجية من الطرق الفعالة عندما يريد املعلم ترسيخ قيم ومعتقدات معينة لدى
الطلبة،
خطوات إسرتاتيجية الكرسي الساخن :
تغيري وضع املقاعد أو الكراسي يف الغرفة الصفية بشكل دائري ،ووضع كرسي (الكرسي
الساخن) يف مركز الدائرة.
يطلب املعلم من طالب متطوع متمز مبوضوع أو حمتوى معني أو مهارة معينة باجللوس يف الكرسي
الساخن.
يطرح الطلبة األسئلة ،ويُجيب املتعلم عن أسئلة الطلبة .ويُفضل أن ال تكون األسئلة إجاباتها
بكلمة واحدة بل أسئلة متعددة اإلجابات (أسئلة مفتوحة).
كما ميكن أن جيلس املعلم يف الكرسي الساخن بهدف تشجيع الطلبة على تكوين األسئلة،
ويشجعهم على األسئلة املفتوحة .وأيض ًا يُمكن استخدام الكرسي الساخن يف نظام اجملموعات
كالتالي:
يقسم املعلم املتعلم إىل جمموعات صغرية  6 – 5طلبة بعد قراءة الدرس ،أو يقسم الدرس إىل فقرات
حبيث خيتص كل طالب بفقرة معينة.
ال طالب متطوع من كل جمموعة يف الكرسي الساخن يف املنتصف والبقية حييطون به.
جيلس أو ً
حبيث يوجهون إليه أسئلة مفتوحة إما عن الدرس أو الفقرة اليت خيتص بها اجلالس يف الكرسي
الساخن .وميكن أن يتبادل الطلبة األدوار فيما بينهم ،حبيث جيلس أكثر من طالب يف اجملموعة
على الكرسي الساخن.
مالحظة:
يلعب املعلم يف هذه اإلسترياتيجية دور امليسر للطلبة من خالل اختيار الطلبة لتيسري وجناح
النقاش ،وتوزيع الطلبة على اجملموعات ،وطرح األسئلة؛ إلثارة تفكري الطلبة.
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-7إسترياتيجية طريقة القصة :
تعد من الطرق املثلى لتعليم املتعلم خاصة األطفال منهم ،كونها تساعد على جذب انتباههم
وتكسبهم الكثري من املعلومات واحلقائق التارخيية ،واخللقية ،بصورة شيقة وجذابة
شروط استخدام طريقة القصة يف التدريس :
 1ـ أن يكون هناك ارتباط بني القصة وبني موضوع الدرس.
 2ـ أن تكون القصة مناسبة لعمر املتعلم ومستوى نضجهم العقلي.
 3ـ أن تدور القصة حول أفكار ومعلومات وحقائق يتم من خالهلا حتقيق أهداف.
مع تركيز املعلم على جمموعة املعلومات واحلوادث اليت ختدم تلك األهداف ،حتى ال ينصرف ذهن
املتعلم إىل التفصيالت غري اهلامة .
 4ـ أن تكون األفكار واحلقائق واملعلومات املتضمنة يف القصة قليلة حتى ال تؤدي إىل التشتت
وعدم الرتكيز.
 5ـ أن تقدم القصة بأسلوب سهل وشيق جيذب انتباه املتعلم .
 6ـ أال يستخدم املعلم هذه الطريقة يف املواقف اليت ال حتتاج إىل القصة.
 7ـ أن تكون احلوادث املقدمة يف إطار القصة متسلسلة ومتتابعة،
 8ـ أن يستخدم املعلم أسلوب متثيل املوقف بقدر اإلمكان  ،ويف ضوء هذه الشروط يتبني أن اتباع
الطريقة القصصية يف التدريس يتطلب أن يكون املعلم مزود ًا بقدر من القصص اليت تتناسب مع
مستوى تالميذ املرحلة اليت يعمل بها وترتبط مبوضوعات املنهج املقرر .كما يتضح أن هذه
الطريقة ميكن أن تستخدم يف املواد االجتماعية وخاصة يف دروس التاريخ ،ويف بعض فروع
اللغة العربية والرتبية اإلسالمية.
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-8إسترياتيجية حل طريقة املشكالت :
املشكلة  :هي حالة يشعر فيها املتعلم بأنهم أمام موقف قد يكون جمرد سؤال جيهلون اإلجابة
عنه أو غري واثقني من اإلجابة الصحيحة ،ويطلق على طريقة حل املشكالت ( األسلوب العلمي
يف التفكري ) لذلك فإنها تقوم على إثارة تفكري املتعلم وإشعارهم بالقلق إزاء وجود مشكلة ال
يستطيعون حلها بسهولة وتتطلب قيام املتعلم بالبحث الستكشاف احلقائق اليت توصل إىل احلل.
على أنه يشرتط أن تكون املشكلة املختارة للدراسة متميزة مبا يلي :
1ـ أن تكون املشكلة مناسبة ملستوى املتعلم .
2ـ أن تكون ذات صلة قوية مبوضوع الدرس ،ومتصلة حبياة املتعلم وخرباتهم السابقة .
3ـ االبتعاد عن استخدام الطريقة اإللقائية يف حل املشكالت .
وعلى املعلم إرشاد وحث املتعلم على حل املشكلة عن طريق :
 -1حث املتعلم على القراءة احلرة واالطالع على مصادر املعرفة املختلفة
 -2أن يعني املتعلم على اختيار أو انتقاء املشكلة املناسبة وحتديدها وتوزيع املسؤوليات بينهم
حسب ميوهلم وقدراتهم.
 -3أن يقوم بتشجيع املتعلم على االستمرار وحيفزهم على النشاط يف حالة تهاونهم،
-4ال بد أن يصاحب هذه الطريقة عملية تقويم مستمر من حيث مدى حتقق الغرض واألهداف ومن
حيث مدى تعديل سلوك املتعلم وإكسابهم معلومات واهتمامات واجتاهات وقيم جديدة مرغوب
فيها.
أمثلة للمشكالت اليت يطرحها املعلم  :االنفجار السكاني ،مشكلة األمية  ،البطالة )والبد للمعلم من – :
1ـ اإلحساس بوجود مشكلة وحتديدها :
2ـ فرض الفروض :
وهي التصورات اليت يضعها املتعلم بإرشاد املعلم حلل املشكلة وهي اخلطوة الفعالة يف التفكري
وخطة الدراسة ،وتتم نتيجة املالحظة والتجريب واالطالع على املراجع واملناقشة واألسئلة وغريها.
3ـ حتقيق الفروض :
أي جتريب الفروض واختيارها واحداً بعد اآلخر ،حتى يصل املتعلم للحل،
4ـ الوصول إىل أحكام عامة ( التطبيق ).
أي حتقيق احللول واألحكام اليت مت التوصل إليها للتأكد من صحتها .
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مزايا وعيوب طريقةحل املشكالت :
أوالً :املزايا :
1ـ تنمية اجتاه التفكري العلمي ومهاراته عند املتعلم.
2ـ تدريب املتعلم على مواجهة املشكالت يف احلياة الواقعية.
3ـ تنمية روح العمل اجلماعي وإقامة عالقات اجتماعية بني املتعلم.
4ـ أن طريقة حل املشكالت تثري اهتمام املتعلم وحتفزهم لبذل اجلهد الذي يؤدي إىل حل
املشكلة.
ثانياً  :العيوب :
1ـ صعوبة حتقيقها يف كل املواقف التعليمية .
2ـ قلة املعلومات أو املادة العلمية اليت ميكن أن يفهمها املتعلم عند استخدام هذه الطريقة .
3ـ قد ال يوفق املعلم يف اختيار املشكلة اختيار ًا حسنا ،وقد ال يستطيع حتديدها بشكل يتالءم
ونضج املتعلم.
4ـ حتتاج إىل اإلمكانات وتتطلب معلم ًا مدرب ًا بكفاءة عالية.
-9إسترياتيجية التدريس االستقرائي
وهي لغة التتبع والتفحص.
و التتبع هو تتبع األمثلة أو اجلزئيات وتفحصها للتعرف على وجوه الشبه واخلالف للتوصل
لتحديد القاعدة أو القانون أو التعريف.
االستقراء  :هو انتقال العقل من احلوادث اجلزئية إىل القواعد األحكام الكلية اليت تنظم احلوادث
واحلاالت.
مزايا الطريقة االستقرائية :
 -1من األيسر على املتعلم البدء باحلاالت الفردية البسيطة لالنطالق إىل القواعد .
 -2حيتاج املتعلم إىل االستقراء يف املرحلة األوىل من الدرس.
 -3باالستقراء نصل مع املتعلم إىل القاعدة .
 -4تبدأ من األمثلة لتصل إىل القاعدة
 -5تعود املتعلم االعتماد على النفس والكشف عن احللول.
خطوات التدريس بطريقة االستقراء :
 -1يقوم املعلم بتحضري األمثلة وتسجيلها على السبورة أو عرضها بوسيلة من الوسائل املناسبة  ( .قد
تؤخذ األمثلة من أفواه املتعلم )
 -2يعمل املعلم على مناقشة األمثلة مع املتعلم.
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-10إسترياتيجية املشروع
املشروعات :
تعريف املشروع  :هو أي عمل ميداني يقوم به الفرد ويتسم بالناحية العلمية وحتت إشراف املعلم
ويكون هادفاً وخيدم املادة العلمية  ،وأن يتم يف البيئة االجتماعية.
خطوات تطبيق املشروع :
1ـ اختيار املشروع :
وهي أهم مرحلة يف مراحل املشروع إذ يتوقف عليها مدى جدية املشروع ولذلك  :جيب أن يكون
املشروع متفق ًا مع ميول املتعلم و يكسبهم خربات وفرية متعددة اجلوانب  ،وأن يكون مناسب
ملستوى املتعلم  ،و ظروف املدرسة وإمكانيات العمل.
2ـ التخطيط للمشروع :
إذ يقوم املتعلم بإشراف معلمهم بوضع اخلطة ومناقشة تفاصيلها من أهداف وألوان النشاط واملعرفة
ومصادرها واملهارات والصعوبات احملتملة ،ويدون يف اخلطة وما حيتاج إليه يف التنفيذ ،ويسجل دور
كل تلميذ يف العلم ،ويكون دور املعلم يف رسم اخلطة هو اإلرشاد والتصحيح وإكمال النقص
فقط.
-3التنفيذ :
وهي املرحلة اليت تنقل بها اخلطة واملقرتحات من عامل التفكري والتخيل إىل حيز الوجود ،وهي
مرحلة النشاط واحليوية  ،حيث يبدأ املتعلم احلركة والعمل ويقوم كل تلميذ باملسئولية
املكلف بها ،ودور املعلم التوجيه وتهيئة الظروف وتذليل الصعوبات .
4ـ التقويم  :عملية مستمرة مع سري املشروع منذ البداية و يف نهاية املشروع يستعرض كل
تلميذ ما قام به من عمل ،وبعض الفوائد ،اليت عادت عليه من هذا املشروع ،وأن حيكم املتعلم على
املشروع من خالل التساؤالت اآلتية :
أ ـ إىل أي مدى أتاح لنا املشروع الفرصة لنمو خرباتنا من خالل االستعانة بالكتب واملراجع.
ب ـ إىل أي مدى أتاح لنا املشروع الفرصة للتدريب على التفكري اجلماعي والفردي يف املشكالت
اهلامة.
ج ـ إىل أي مدى ساعد املشروع على توجيه ميولنا واكتساب ميول و اجتاهات جديدة مناسبة.
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مميزات وعيوب طريقة املشروع :
املميزات :
1ـ املوقف التعليمي :
يف هذه الطريقة يستمد حيويته من ميول وحاجات املتعلم وتوظيف املعلومات واملعارف اليت
حيصل عليها املتعلم داخل الفصل،
2ـ يقوم املتعلم بوضع اخلطط  ،كما يقومون بنشاطات متعددة تؤدي إىل إكسابهم خربات
جديدة متنوعة.
3ـ تنمي بعض العادات اجليدة عند املتعلم  :مثل حتمل املسئولية ،التعاون ،
4ـ تتيح حرية التفكري وتنمي الثقة بالنفس ،وتراعي الفروق الفردية بني املتعلم.
العيوب :
1ـ صعوبة تنفيذه يف ظل السياسة التعليمية احلالية ،لوجود احلصص الدراسية واملناهج
املنفصلة ،وكثرة املواد املقررة.
2ـ حتتاج املشروعات إىل إمكانات ضخمة من حيث املوارد املالية ،وتلبية متطلبات املراجع واألدوات
واألجهزة وغريها.
3ـ املبالغة يف إعطاء احلرية للتالميذ ،وتركيز العملية حول ميول املتعلم وترك القيم
االجتماعية واالجتاهات الثقافية للصدفة وحدها.
11استرياتيجية التعلم باالكتشاف
مفهوم التعلم باالكتشاف ميكن تقسيمه إىل ثالثة أنواع :
النوع األول  :مفاهيم اهتمت باالكتشاف كسلوك أو عملية عقلية ويرتبط هذا النوع ببحوث علم
النفس والدراسات السيكولوجية .
النوع الثاني  :مفاهيم اهتمت بالشروط الواجب توافرها يف عملية التعلم.
النوع الثالث  :مفاهيم اهتمت باالكتشاف كمعاجلة تعليمية وكأسلوب تدريس  ،ويرتبط هذا
النوع بالدراسات املتعلقة باملناهج وطرائق التدريس ويصعب الفصل بني هذه األنواع.
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 أهداف التعلم باالكتشاف:
أهداف عامة:
 -1تساعد دروس االكتشاف الطلبة على زيادة قدراتهم على حتليل وتركيب وتقويم
املعلومات بطريقة عقالنية.
 -2يتعلم الطلبة من خالل اندماجهم يف دروس االكتشاف بعض الطرق واألنشطة الضرورية
للكشف عن أشياء جديدة بأنفسهم.
 -3تنمي لدى الطلبة اجتاهات وإسترياتيجيات يف حل املشكالت والبحث.
 -4امليل إىل املهام التعليمية والشعور باملتعة وحتقيق الذات .
أهداف خاصة:
 -1يتوفر لدى الطلبة يف دروس االكتشاف فرصة كونهم يندجمون بنشاط الدرس.
 -2إجياد أمناط خمتلفة يف املواقف احملسوسة واجملردة واحلصول على املزيد من املعلومات.
 -3يتعلم الطلبة صياغة إسرتاتيجيات إثارة األسئلة غري الغامضة واستخدامها للحصول على
املعلومات املفيدة.
 -4تساعد يف إمناء طرق فعالة للعمل اجلماعي ومشاركة املعلومات واالستماع إىل أفكار
اآلخرين.
 -5تزداد املهارات واملفاهيم واملبادئ اليت يتعلمها الطلبة .
خصائص طريقة االكتشاف :
 -1تنقل مركز العملية التعليمية من املعلم إىل املتعلم .
 -2تركز على املتعلم أكثر من تركيزها على حمتوى املادة التعليمية.
 -3تؤكد هذه الطريقة على التجريب أكثر من تأكيدها على العرض النظري.
 -4تركز على عملية التساؤل “صياغة األسئلة وتوجيهها” أكثر من الرتكيز على اإلجابة
على هذه األسئلة.
ال من األسئلة ذات اإلجابات
 -5االهتمام باألسئلة ذات اإلجابات املتشعبة “األسئلة املفتوحة” بد ً
املقيدة ” األسئلة احملددة أو املغلقة ” .
 -6النظر إىل العملية التعليمية على أنها عملية مستمرة وال تنتهي مبجرد تدريس موضوع
معني  ،بل إن كل موضوع هو نقطة انطالق لدراسات أخرى ترتبط به.
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أهمية التعلم باالكتشاف:
– يساعد االكتشاف املتعلم يف تعلم كيفية تتبع الدالئل وتسجيل النتائج .
– يوفر للمتعلم فرصا عديدة للتوصل إىل استدالالت باستخدام التفكري املنطقي سواء االستقرائي
أو االستنباطي.
– يعوّد املتعلم على التخلص من التسليم للغري والتبعية التقليدية.
– حيقق نشاط املتعلم وإجيابيته يف اكتشاف املعلومات مما يساعده على االحتفاظ بالتعلم
– يساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار.
– يزيد من دافعية املتعلم حنو التعلم مبا يوفره من تشويق وإثارة يشعر بها املتعلم أثناء اكتشافه
للمعلومات بنفسه.
-12إسترياتيجية فكر  ،زاوج  ،شارك
تعتمد هذه اإلسترياتيجية على :
 فكر لوحدك أوال
يفكر املتعلم بصمت ملدة دقيقتني ال يتحدث مع زميله أو يساعده أو يطلب منه املساعدة
أو يرفع يده.
 فكر مع زميلك ثانيا
كل طالب يطرح فكرته األفضل لزميله األخر وسبب اختياره هلذه الفكرة أو اإلجابة
ملدة دقيقتني لكل منهما ويتفقان على إجابة واحدة.
 فكر مع جمموعتك ثالثا
كل جمموعة ثنائية تشارك فكرتها مع اجملموعة الثنائية األخرى موضحني سبب
اختيارهم هلذه اإلجابة (دقيقتان لكل جمموعة ثنائية ).
 شارك الصف رابعا
تشارك اجملموعة عندما حيني دورها ملدة دقيقتني حول مشاركتهم وأسباب اختيارهم من
خالل تعيني متحدث اجملموعة
فوائد اإلسترياتيجية
تشجع على املشاركة التعاونيةتشجع التعليم املتبادل بني األفراد-توفر فرصة للتفكري الفردي ( دون مقاطعة من أحد )
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-13إسترياتيجية الرؤوس املرقمة :
تعتمد هذه اإلسترياتيجية على أن يقسم املعلم الفصل إىل جمموعات مؤلفة من  4أعضاء ويعطى
كل عضو رقم من  1إىل  4يطرح املعلم السؤال على الفصل ليتشارك أعضاء اجملموعة يف حل
السؤال مع احلرص من أن كل طالب أخذ فرصته يف املمارسة واحلل بعد التأكد من وصول كل
عضو إىل فهم واسع للمشكلة واحلل يوجه املعلم السؤال مرة أخرى ويعني رقم عشوائي
فمثال :يطلب املتعلم الذي حيمل الرقم 2يطلب املعلم من الطلبة تقديم إجاباتهم وكال ينوب عن جمموعته.
أهداف هذه اإلسترياتيجية:
بث روح التعاون والفريق الواحد لكل جمموعة.التنافس والتفوق على املستوى اجلماعي.دمج املتعلم الضعاف مع املتفوقني بصورة غري حمرجة هلم ودفعهم للمشاركة.-14إسترياتيجية مسرح العرائس
ويقصد بها استخدام الدمى والعرائس يف متثيليات هادفة توفر للتالميذ خربات تعليمية ممتازة ،كما
أنها وسيلة فعالة ملسرحة املواد الدراسية وهي تهتم بالطفل يف املرحلة االبتدائية .
أهـداف مســرح العرائـس
يعمل على جتسيد الشخصيات واألفكار بشكل ملموس ومسموع .يساعد على إدراك املتعلم أن هلم دور يف تغيري واقعهم .متثل شخصية العروسة بالنسبة للطفل عامل خاص جدا حيث ان شكل العروسة جذاب لألطفال وتثريانتباههم وجتعلهم يتواصلون مع العرض دون ملل.
يساعد املسرح على توصيل القيم واملبادئ السلوكية للتالميذ.يساعد التمثيل واملسرح على تثبيت املعلومة لدي الطالب . يساعد على تنمية اخليال لدى الطالب .يعمل التمثيل على تنمية القدرات اإلبداعية واملواهب لدي املتعلم من خالل التمثيل ورواية القصة .واحملاور األساسية إلسترياتيجية مسرح العرائس :
 .1حتديد اهلدف من املسرحية والوسائل املطلوب توصيلها( تعليمية -سلوكية )
 .2توزيع األدوار على املتعلم وشرح شخصيات املسرحية.
 .3حتديد مكان املسرحية وجتهيزه باإلمكانيات املتاحة البسيطة .
 .4تدريب املتعلم على تقمص دور الشخصية والتعبري عنها .
 .5تدريب املتعلم على الربط بني الصوت واحلركة .
 .6مراعاة النظام أثناء عرض املسرحية.
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-15إسترياتيجية حوض السمك
تعد من اإلسترياتيجيات التدريسية القائمة على التعلم النشط واليت تعتمد على التدريب
اجلماعي ،ويف هذه اإلسترياتيجية يتم ترتيب أربعة أو مخسة كراسي يف دائرة مغلقة متثل
شكل حوض السمك ،أما بقية الكراسي فرتتب يف شكل دائرة خارج حوض السمك .ويتم
اختيار بعض من املشاركني مللء حوض السمك ،يف حني جيلس بقية أفراد اجملموعة على
الكراسي خارج حوض السمك ،ويف هذه اإلسترياتيجية يناقش املشاركون يف الدائرة األوىل اليت
تسمى حوض السمك موضوع ما؛ يف حني جيلس املتعلم املالحظون يف الدائرة الثانية خارج حوض
السمك يستمعون ويسجلون مالحظاتهم بصمت ،وبعد  15-10دقيقة يتبادل أعضاء الدائرتني
أماكنهم ،وبعد  15-10دقيقة أخرى يتجمع املتعلم مجيع ًا ملناقشة احملتوى الذي قُدم هلم يف
التدريب ،وتقديم االستجابات.
وهناك نوعان من حوض السمك؛ األول :حوض السمك املفتوح؛ حيث يظل كرسي واحد فارغ،
والثاني :حوض السمك املغلق؛ حيث يتم ملء مجيع الكراسي.
وتتطلب إسرتاتيجية حوض السمك توافر عدة شروط؛
-1

كفاية معرفة األعضاء املشاركني يف حوض السمك مبوضوع الدرس.

 -2معرفة املتعلم مجيع ًا لكيفية التفاعل مع عناصر املوقف التدريسي وفق هذه اإلسترياتيجية،
وقبوهلم هلا.
-3توافر املناخ النفسي من قبل املعلم لتهيئة املتعلم للقيام بأدوارهم.

53

-16إسترياتيجية تقييم األقران
تساعد هذه اإلسترياتيجية على تدريب املتعلم على مهارة اختاذ القرار والنقد والتقييم
طريقة التنفيذ تكون من خالل املرحلتني :املرحلة األوىل :
 -1توزيع ورقة العمل املراد حلها أو االختبار القصري .…......
 -2حيل كل متعلم ورقته مع مالحظة عدم كتابة امسه على الورقة ويكتفي بكتابة رقم
حيدده له املعلم
 -3جيمع املعلم األوراق و يعيد توزيعها بشكل عشوائي على املتعلم
 -4يبدأ املتعلم بتصحيح األوراق من وجهة نظرهم.
مالحظة مهمة يف التصحيح  :يكون التصحيح بقلم غري األمحر .خيصص جزء من الدرجة
لنظافة الورقة وترتيبها .و يستخدم املتعلم بعض الرموز يف تقييم أوراق بعضهم البعض مثل :
 النجمة لنقطة التميز يف الورقة  ..كأن يعجبين ترتيب الورقة أو تسلسل األفكار أو دقةاملعلومات .
 شكل السحابة لكتابة ما كنت أمتنى أن أراه يف الورقة .كأن تكتب :جمهود جيد ولكن كنت امتنى أن تكون الورقة منسقة ومرتبه أكثر .

 -5أخرياً ،يكتب املتعلم الدرجة لزميله من حيث تقديرها من .10
املرحلة الثانية :
 -1تكون بعرض ورقة أجابه منوذجية يعدها املعلم أو املتعلم
من خالهلا يعرف املتعلم اإلجابات الصحيحة والشكل والتنسيق الكامل املطلوب للورقة
 -2اآلن يعود املتعلم لتصحيح األوراق باللون األمحر لوضع الدرجة النهائية
 -3تعاد األوراق وتوزع حسب األرقام ويأخذ كل طالب ورقته لريى املالحظات والتصويب
والدرجة.
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-17إسترياتيجية أعواد املثلجات:
تناسب هذه اإلسترياتيجية املرحلة االبتدائية حيث تشجع مجيع املتعلم على االستماع الفعال
واملشاركة الفعالة يف مناقشات الفصل خاصة عندما تستخدم يف األسئلة املفتوحة،
خطوات اإلسترياتيجية:
 -1يكتب اسم كل طالب على أعواد املثلجات(ايس كريم).
-2ضع األعواد يف علبة يف مقدمة الفصل.
 -3اخربهم بالطريقة وكيف تتم؟
 -4عند عقد مناقشة مع املتعلم وتوجيه سؤال هلم يسحب املعلم أعواد املثلجات بشكل عشوائي و
على املتعلم الذي ظهر امسه أن جييب.
-5يعود املعلم مرة أخرى للشرح أو للدرس ،بعد أن يرجع األعواد اىل العلبة مرة اخرى ،والسبب يف
ذلك حتى يدرك املتعلم أنه من املمكن أن يوجه له السؤال مرة أخرى.
-18إسترياتيجية العروض العملية
هي طريقة توضيحية لعرض حقيقة علمية باستخدام وسائل مناسبة ،و هي كل ما يستخدمه
املعلم من جتارب ووسائل ومناذج يف تدريس العلوم ويقوم بعرضها على املتعلم .
مثال  :تطبيق املعلم ملهارة اخلط أو الوضوء أمام املتعلم .
وتسمى (بالنمذجة) ألن املتعلم يالحظ مناذج ملا هو مراد منه تعلمه وحياول حماكاتها.
دور املعلم :
القيام ببعض التطبيقات العملية واملهارات كالتشريح أو إعداد القطاعات أو التجارب وغريها
دور املتعلم :
املشاهدة واالستنتاج وربط النتائج بالشرح النظري ويطلب من بعض املتعلم تكرار األداء حتت
إشرافه .
مزايا العروض العلمية :
 -1تتيح الفرصة للتلميذ بالقرب من املهارات وذلك عن طريق املشاهدة.
 -2اقتصادية .يكفي جهاز واحد أو شرحية واحدة جملموعة من املتعلم.
 -3اقتصادية يف الوقت مقارنة بالطريقة االستكشافية.
 -4تشد انتباه املتعلم للدرس.
 -5تساعد املعلم على ضبط الفصل.
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-19إسترياتيجية التدريس التبادلي:
هو نشاط تعليمي يأخذ شكل احلوار املتبادل بني املعلم وطالبه أو بني املتعلم مع بعضهم البعض
حول قطعة من نص مقروء مما يرتتب عليه تعلمهم و تنمية سلوكياتهم .
وينطوي التدريس املتبادل على قيام املتعلم (بتوجيه من املعلم أومن زمالئهم يف الصف) على أربعة
أنواع من األنشطة:

خطوات إسرتاتيجية التدريس التبادلي
 -1يف املرحلة األوىل من الدرس يقود املعلم احلوار مطبقا اإلسترياتيجيات الفرعية على فقرة من
نص ما.
 -2يقسم طالب الصف إىل جمموعات تعاونية (كل جمموعة مخسة أفراد)،طبقا لإلسترياتيجيات
الفرعية املتضمنة.
 -3توزع األدوار التالية ما بني أفراد كل جمموعة حبيث يكون لكل فرد دور واحد منها امللخص –
املتسائل – املوضح -املتوقع.
 -4تعيني قائد لكل جمموعة(يقوم بدور املعلم يف إدارة احلوار)مع مراعاة أن يتبادل دوره مع غريه
من أفراد اجملموعة .
 -5بدء احلوار التبادلي داخل اجملموعات بأن يدير القائد/املعلم احلوار ،ويقوم كل فرد داخل كل
جمموعة بعرض مهمته لباقي أفراد اجملموعة ،وجييب عن استفساراتهم حول ما قام به.
 -6تدريب الطال ب من قبل املعلم على ممارسة األنشطة السالفة الذكر ملدة أربعة أيام
متعاقبة،ويف كل يوم يتم تعريف املتعلم بواحد من هذه األنشطة وكيفية تنفيذه من خالل
بيان عملي يقوم به املعلم ثم التدريب على ممارسته من قبل املتعلم .
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 -7توزع قطعة قراءة من كتاب ..صحيفة ……و أن يكون النص املستخدم يف التدريس التبادلي
يف مستوى فهم املتعلم حتى تسمح حبرية احلركة الفكرية وإمتام املراحل بصورة جيدة.
 -8إعطاء الفرصة لكل فرد يف اجملموعة لقراءة القطعة قراءة صامتة ووضع ما يشاء من خطوط
أسفل األفكار األساسية ،أو يكتب يف ورقة مستقلة بعض األفكار اليت سيطرحها على زمالئه
يف اجملموعة فيما يعقب ذلك قيام امللخص بدوره ثم املتسائل ثم املوضح ثم املتوقع ويتخلل ذلك
مناقشة بني أفراد اجملموعة الواحدة يف حني يتابع املعلم ما جيري يف كل جمموعة ويستمع ملا
جيري من حوارات ويقدم العون والدعم متى كان ضروريا.
 -9تكليف فرد واحد من كل جمموعة بالبدء يف استعراض اإلجابة عن أسئلة التقويم .
-10أن يطبق هذه الطريقة لفرتة طويلة من الوقت (حنو  20حصة) على حنو متتابع حتى حيقق
فاعليته املرجوة.

-20إسترياتيجية التعلم بالتعاقد
هي صيغة تدريسية حتمل املتعلم مسئولية تعلمه  ،ومن ثم اختاذ قرار بشأنها ،وذلك مبساعدة املعلم،
وتقوم هذه الصيغة على التفاوض وحيرر به عقد أو وثيقة مكتوبة يوضح فيها أبعاد االتفاق بدقة
بني املعلم واملتعلم  ،حبيث يلتزم الطرفان بعناصر هذا االتفاق يف أثناء املرور باخلربة التعليمية.
خصائص التعلم بالتعاقد:
-1اإللزامية
املرونة
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 -2تنوع مصادر التعلم وطرقه وأساليبه

-3وضوح األدوار

-4

مراحل إسرتاتيجية التعلم بالتعاقد :
مرحلة االندماج ((Engagement
وفيها يدرك املتعلمون الصورة العامة ملا هو مطلوب منهم تعلمه والقيام به ،ويعين ذلك أن
يدرك املتعلم األهداف اليت يسعى لتحقيقها ،وتتضمن هذه املرحلة تفاوض ًا بني
املتعلمني .
مرحلة االستكشاف ()Exploration
وفيها يستكشف املتعلمون املسار الذي سيتحركون فيه عرب املوضوعات واملكونات
الفرعية ،كما يتعرفون مصادر التعلم املستهدفة مثل :الكتاب املقرر ،أو األقراص
املدجمة ،أو مواقع اإلنرتنت ،أو التجارب املعملية… ،وحيددون اخلطوات والتتابعات
وبدائلها اليت ميكن أن يسريوا فيها إلجناز املتوقع منهم.
مرحلة التأمل ()Reflection
وفيها يتأكد املتعلم من بلوغه النتائج املستهدفة وأنه تعلم ما هو متوقع منه ،وأن يعي
جوانب االستفادة مما تعلمه ،كما يتجاوز ذلك إىل تعرف حتديات جديدة يثريها ملا
تعلمه؛ فتنمو لديه الدافعية الذاتية للتعلم املستمر لرتسيخ مبدأ “ماذا بعد”
-21إسترياتيجية مثلث االستماع
طريقتها :
 -1يقسم املعلم املتعلمني إىل جماميع ثالثية .
 -2كل متعلم يف كل جمموعته له دور حمدد كما يلي :
املتعلم األول  :متحدث ،يشرح الدرس او الفكرة أو املفهوم …اخل
املتعلم الثاني  :مستمع جيد  ،تطرح أسئلة على املتعلم األول ملزيد من التفصيل وتوضيح الفكرة
املتعلم الثالث :يراقب العملية وسري احلديث بني زميليه ويقدم تغذيه راجعه هلما  .فهو يكتب ما
يدور بني زميليه ويكون أشبه املرجع فعندما حيني دوره أن يقرأ من خالل مدوناته عن ما ذكره
زمياله،
 -3تبديل األدوار بني املتعلمني.
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إسرتاتيجيات التقويم وأدواته
يُعرف التقويم على انه عملية تشخيصية عالجية تساعد على ضمان جودة املستوى التحصيلي
لدى املتعلمني  ،فالتقويم هو إصدار حكم على مدى حتقيق اهداف العملية التعليمية والكشف
عن العقبات واملعوقات اليت حتول دون ذلك  ،والعمل على تذليلها وإجياد احللول املناسبة هلاكما
يُعرف التقويم على أنه عملية منهجية تتطلب مجع بيانات موضوعية وصادقة من مصادر
متعددة باستخدام أدوات متنوعة يف ضوء أهداف حمددة بغرض التوصل إىل تقديرات كمية
وأدلة وصفية يُستند إليها يف إصدار حكم أو اختاذ قرار مناسب له أثر فعال يف مستوى أداء
املتعلمني .
قد حيظى اهتمامنا بسرد الفروق بني املصطلحات التالية ملا بينها من صلة ترابط وعالقات متداخلة( قياس وتقييم وتقويم ألداء املتعلم القياس  :تقدير كمي (رقمي) ؛ وتستخدم يف القياس عدة
ال عند
وسائل فعند قياس مستوى حتصيلي للمتعلمني نستخدم االختبار كوسيلة للقياس ( ومث ً
قياس مساحة قطعة أرض نستخدم املرت
االختبار  :جمموعة من األسئلة يُجيب عليها املتعلم بكيفية معينة (شفوياً – حتريرياً –عملياً)،
وهو أداة قياس تستهدف تدريب املتعلمني وتأكيد للمعلومات ومدى استيعابها وفهمها .
االمتحان  :يأخذ الصفة الرمسية أكثر من االختبار  ،حيث يتم قياس مستوى املتعلم وانه وصل
للمستوى الذي ميكنه من االنتقال للصف الدراسي او املرحلة الدراسية التالية .
التقييم  :إصدار حكم يف ضوء معايري واضحة وحمددة (مستوى املتعلم ممتاز – جيد جدا –
جيد ، ) ..أي إعطاء الشيء قيمته وتقييمه .
التقويم  :ال يقتصر التقويم على إصدار حكم على قيمة األشياء ولكن يتجاوز ذلك الختاذ
القرارات  ،أي هو عملية تشخيصية وعالجية وقائية .
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أوال  :أنواع التقويم الرتبوي حسب املراحل (مستويات التقويم )
 .1التقويم املبدئي أو القبلي
. .2التقويم البنائي أو التكويين
 .3التقويم التشخيصي
. .4التقويم اخلتامي
التقويم املبدئي أو القبلي:
يهدف التقويم القبلي ملعرفة استعداد املتعلم لتعلم حمتوى علمي حمدد وذلك بعد حتديد قدراته و
املعارف واخلربات لديه  ،وجيرى هذا النوع من التقويم قبل بداية العملية التعليمية .
ومن أساليب التقويم املناسبة هلذا النوع ما يلي:
 -1اختبارات القدرات
 -2اختبارات االستعدادات
 -3املقابالت الشخصية
 -4بيانات عن تاريخ املتعلم الدراسي
التقويم البنائي أو التكويين (املستمـــر )
يعرف بأنه العملية التقوميية املستمرة اليت يقوم بها املعلم أثناء عملية التعليم  ،بداية وإثناء خطة
التعلم .
ومن أهداف هذا النوع من التقويم ما يلي:
)(1توجيه تعلم املتعلمني يف االجتاه املرغوب فيه.
)(2حتديد جوانب القوة والضعف لدى املتعلمني  ،لعالج جوانب الضعف وتالفيها  ،وتعزيز جوانب
القوة.
)(3تعريف املتعلم بنتائج تعلمه  ،وإعطاؤه فكرة واضحة عن أدائه.
)(4إثارة دافعية املتعلم للتعلم واالستمرار فيه.
ومن أساليب هذا النوع من التقويم اليت يستخدمها املعلم ما يلي:
 .1مالحظة أداء املتعلم.
 .2املناقشة الصفية.
 .3التقويم الصفي
.4الواجبات الالصفية ومتابعتها.
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والتقويم البنائي هو أيضاً استخدام التقويم املنظم يف عملية بناء املنهج  ،و يف التدريس ويف
التعلم بهدف حتسني تلك النواحي الثالث وحيث ان التقويم البنائي حيدث أثناء البناء أو
التكوين فيجب بذل كل جهد ممكن من أجل استخدامه يف حتسني تلك العملية
نفسها.
التقويم التشخيصي :
 تشخيص نقاط القوة والضعف يف اداء املتعلمني وحتديد الصعوبات اليت يواجهها كل منهم اثناء
التعليم واختاذ ما يلزم من اساليب العالج .
 مساعدة املتعلم للتعرف على قدراته وإمكاناته  ،واقرتاح سبل ووسائل حتسينها وتنميتها اىل اقصى
حد ممكن .
والفارق اجلوهري بني التقويم التشخيصي والتقويم املستمر يتبلور يف األدوات املستعملة يف كل
منهما  .ادوات التقويم التشخيصي تصمم لقياس مهارات وصفات أكثر عمومية مما تقيسه األدوات
البنائية التكوينية املستمرة .
 .التقويم اخلتامي التجمعي-:
جيرى التقويم اخلتامي يف نهاية الربنامج التعليمي ويهدف اىل:
 رصد عالمات الطلبة يف سجالت خاصة.
 إصدار أحكام تتعلق باملتعلم ( النجاح والرسوب) .
 توزيع الطلبة على الربامج املختلفة أو التخصصات املختلفة .
 احلكم على مدى فعالية جهود املعلمني وطرق التدريس.
 إجراء مقارنات بني نتائج املعلمني يف الصفوف الدراسية املختلفة اليت تضمنها املدرسة الواحدة أو
بني نتائج املعلمني يف املدارس املختلفة.
 احلكم على مدى مالءمة املناهج التعليمية والسياسات الرتبوية.
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ثانياً  :إسرتاتيجيات التقويم Assessment Strategies
.1
.2
.3
.4
.5

إسترياتيجية التقويم املعتمد على األداء Performance Based Assessment
إسترياتيجية القلم والورقة Pencil And Paper
إسترياتيجية املالحظة Observation
إسترياتيجية التواصل Communication
إسترياتيجية مراجعة الذات Reflection
 .1إسرتاتيجية التقويم املعتمد على األداء Performance-based Assessment
يستطيع املتعلم من خالهلا إظهار مدى اتقانه للمهارات اليت اكتسبها عن طريق :
التقديم

(عرض منظم لشرائح الكرتونية يتضمن نصوصا صورا و رسومات ) ..
العرض التوضيحي

(عرض شفوي أو عملي ملهارة حمددة من خالل جتربة عملية أو ربطه بالواقع )
األداء

(التطبيق العملي للمهارة كإنتاج جمسم أو خريطة أو منوذج او تصميم برنامج او استخدام
جهاز ) ...
احلديث

( قدرة املتعلم على السرد والتحدث خالل فرتة حمددة عن موضوع حمدد أي قدرته على تنظيم
االفكار والربط بينها والقدرة على تلخيصها وتقدميها )
املعرض

اإلنتاج الفكري والعملي ملا اكتسبه من معارف ومهارات وقيم يف مكان ووقت حمدد  ..عرض
جمسمات – صور – رسومات ولوحات  -برجميات ) ...
املناقشة  /املناظرة

احلوار والنقاش واجلدال بني فريقني حول مشكلة ما  ،ولكل فريق وجهة نظر خمتلفة تثري
لدى املتعلم القدرة على التواصل الفعال واإلقناع واحرتام آراء اآلخرين )
احملاكاة/لعب األدوار

قدرة املتعلم على استخدامه للمهارات املعرفية واألدائية لتنفيذ موقف يشبه موقفاً حياتياً
حقيقياً .
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 .2إسرتاتيجية التقويم بالقلم والورقة Pencil and Paper
متثل إسرتاتيجية التقويم القائمة على القلم والورقة مجيع أنواع االختبارات املختلفة
النظرية منها والعملية والشفهية واليت تقيس قدرات ومهارات املتعلم يف حمتوى علمي
حمدد .
((أي ميكن ان تتمثل يف االختبارات واالمتحانات بأنواعها املختلفة – مقاالت ) ...
 .3إسرتاتيجية املالحظة Observation
متثل إسرتاتيجية املالحظة  ،متابعة املعلم للمتعلمني جبميع حواسه بقصد مراقبته خالل املوقف
التعليمي للحصول على معلومات تفيد يف إصدار حكم عليه  ،ومن ثم تقوميه .
((املالحظة املنظمة واملقصودة واملستمرة عن اداء وسلوكيات واحتياجات واجتاهات
املتعلمني )
 .4إسرتاتيجية التقويم بالتواصل Communication
مجع املعلومات من خالل فعاليات التواصل عن مدى التقدم الذي حققه املتعلم  ،وكذلك
معرفة طبيعة تفكريه  ،وأسلوبه يف حل املشكالت .
(( املؤمتر  – Conferenceاملقابالت  – Interviewاألسئلة املباشرة )) Direct Questions
 .5إسرتاتيجية مراجعة الذات Reflection
·تهدف إسرتاتيجية مراجعة الذات إىل حتويل اخلربة السابقة اىل تعلم بتقييم ما مت تعلمه
 ،وحتديد ما سيتم تعلمه الحق ًا .
وميكن ان تتمثل يف تقويم الذات -يوميات املتعلم  -ملف املتعلم.
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ثالثاً  :ادوات التقويم Assessment tools
 .1قوائم الرصد . Check List
 .2سلم التقدير .Rating Scale
 .3سلم التقدير اللفظي .Rubric
 .4سجل وصف سري التعلم .Learning Log
 .5السجل القصصي ( سجل املعلم ) Anecdotal Recor

أوال  :قائمة الرصد (الشطب)  /الشطب والرصد Check List
ومتثل قائمة من االفعال والسلوكيات التـي يرصدها املعلم واملتعلم أثناء تنفيذ مهمة أو مهارة
تعليمية وتُعد من األدوات املناسبة لقياس مدى حتقق النتاجات التعليمية  ،ويستجاب على فقراتها
باختيار إحدى الكلمتني من االزواج التالية (على سبيل املثال ) :
نعم أو ال  ،صح أو خطأ  ،مرضي أو غري مرضي  ،غالب ًا أو نادراً  ،موافق أو غري موافق أو
مناسب أو غري مناسب
 ٍ جيب عدم وجود تدر جٌ يف اإلجابة على نتاجات التعلم هلذه القوائم (الشطب والرصد)
رقم

عناصر االداء ( املهارات – نتاجات التعلم )

مستوى األداء
نعم

وهناك مرونة لتصميم املعلم لنموذج أداة الشطب والرصد على سبيل املثال النموذج التالي :
عناصر "مؤشرات " االداء
اسم املتعلم
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معيار األداء 1
غري
مناسب
مناسب

معيار األداء 2
غري
مناسب
مناسب

ال

ثانيا -أداة سلم التقدير Rating Scale

هي أداة بسيطة تُُظهر فيما إذا كانت مهارات التعلم مرتفعة أو متدنية  ،حيث ختضع
كل مهارة املتدرج من عدة مستويات  ،فيمثل أحد طرفيه انعدام أو وجود الصفة اليت
نقدرها بشكل ضئيل وميثل الطرف األخر متام أو كمال وجودها  ،وما بني الطرفني ميثل
درجات متفاوتة من وجودها .
 خطوات إعداد سلم التقدير .
 .1جتزئة املهارة أو املهمة إىل جمموعة من املهام ( املهارات ) األصغر املكونة
هلا .
 .2ترتيبٌ املهام املكونة للمهارة حسب تسلسل تنفيذٌها من قبل املتعلمني.
 .3اختيار التدر جٌ املناسب على سلم التقدير لتقدير مدى إجناز املهارة .
منوذج ألداة سلم التقدير:
م

عناصر االداء
( املهارات – نتاجات التعلم )

1
2
3
4
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مؤشرات األداء
ممتاز

جيد جداً

جيد

مقبول

ثالث ًا  -أداة سلم التقدير اللفظي Rubrics

سلسلة من الصفات املختصرة توضح أداء املتعلم يف مستويات خمتلفة .وهي أكثر تفصيالً من سلم
التقدير و أكثر األدوات موضوعية ودقة فهي تتضمن أوصافاً لفظية واضحة وحمددة عند كل
مستوى من مستويات األداء .

 خطوات إعداد سلم التقدير اللفظي :
 .1حتديد معايري خصائص العمل اجليد .
 .2وصف مستويات األداء .
 .3مناقشة املعايري واملستويات مع املتعلمني .
 .4تصميم القائمة النهائية باملعايري واملستويات .
منوذج ألداة سلم التقدير اللفظي .
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جوانب التقييم

الوزن
النسيب

املعيار األول

% ....

املعيار الثاني

% ....

املعيار الثالث

% ....

املعيار الرابع

% ....

مستويات األداء
املستوى األول
( )
وصف األداء
نعم
وصف األداء
نعم
وصف األداء
نعم
وصف األداء
نعم

املستوى الثاني
( )
وصف األداء
نعم  ،ولكن
وصف األداء
نعم  ،ولكن
وصف األداء
نعم  ،ولكن
وصف األداء
نعم  ،ولكن

املستوى الثالث
( )
صف األداء
ال  ،ولكن
صف األداء
ال  ،ولكن
صف األداء
ال  ،ولكن
صف األداء
ال  ،ولكن

املستوى الرابع
( )
وصف األداء
ال
وصف األداء
ال
وصف األداء
ال
وصف األداء
ال

رابع ًا  -سجل وصف سري التعلم :Learning Log
هو سجل منظم يَكتب فيه املتعلم عرب الوقت عبارات يعرب فيها حبرية عن آرائه
اخلاصة واستجاباته حول ما تعلمه .
 خطوات إعداد سجل وصف سري التعلم .:
.1
.2
.3

حيتفظ املتعلمون بسجل سري تعلمهم
جيمع املعلم سجالت املتعلمني دورياً لقراءتها والتعليق عليها
يستطيع املتعلم مراجعة ما أجنزه من أعمال بقصد حتسينها أو إكماهلا .

منوذج ألداة وصف سري التعلم .

االسم  ..........................................:املوضوع ...................................:
التاريخ.......................:

اهلدف من النشاط
مباذا ساهمت ؟
ماذا تعلمت ؟

أفادني هذا النشاط يف حتسني مهاراتي يف
مالحظات املعلم
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خامساً :السجل القصصي :Anecdotal Records
ميثل وصف خمتصر من املعلم عن ما يفعله املتعلم واحلالة اليت متت عندها املالحظة .ويعطي
صورة واضحة عن تقدم املتعلم .،وجيب على املعلم أن تكون أحكامه موضوعية عند تدوين
مالحظاته .
خطوات تصميم السجل القصصي:
 -1التاريخ واملكان
 -2مالحظة األداء وتسجيل األحداث
 -3تفسري األداء
منوذج ألداة السجل القصصي:

االسم :

الفصل :

املوضوع :

التاريـخ :

املشكلة
املالحظة
التغذية الراجعة

68

اجلدول التالي يلخص إسرتاتيجيات وطرق وأدوات التقويم :
إسترياتيجيات
املواقف التقوميية
التقويم
التقديم

أدوات التقويم

املناقشة
التقويم املعتمد
على األداء

العروض التوضيحية
احلديث
املعارض
احملاكاة ولعب األدوار
االختبارات القصرية

الورقة والقلم

االمتحانات
املقالة
املؤمتر

التواصل

املالحظة
متابعة الذات
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املقابلة
األسئلة املباشرة
املالحظة املنظمة واملقصودة
واملستمرة عن اداء وسلوكيات
واحتياجات واجتاهات املتعلمني
تقويم الذات -يوميات املتعلم -ملف
املتعلم

قوائم الرصد والشطبسلم التقديرسلم التقدير اللفظيسجل وصف سريالتعلم
-السجل القصصي

نظام التقويم وفق املنهج الوطين
تقييم معايري املنهج ( 100درجة)
التقييم الصفي املستمر
التقييم البنائي %40
يركز التقييم البنائي على تطوير الكفايات
اخلاصة و يطبق بصورة مستمرة يف الوحدات
التعليمية بفرتات حمددة للفصل الدراسي الواحد
خالل العام الدراسي .
ويقاس معيار املنهج مرتان على األقل ( معلومات
،مهارات ،قيم  /اجتاهات و ترابط بني اجملاالت
الدراسية ) لكل جمال دراسي .

التقييم النهائي %60
يركز التقييم النهائي على تطور الكفايات
اخلاصة و يطبق مرحلة واحدة بنهاية كل
وحدة تعليمية خالل العام الدراسي .
و يقاس معيار املنهج للكفايات اخلاصة الواردة
بكل وحدة تعليمية عن طريق :
 تقييم كتابي
 مشاريع علمية
مالحظة :
يلتزم التوجيه الفين العام لكل جمال دراسي :

عن طريق أساليب خمتلفة مثل :
 التفاعل الشفهي
 اجلهد الذاتي
 حتديد الوحدات التعليمية الواردة يف
 أوراق العمل
كل فصل دراسي و ربطها بعدد
 العروض التقدميية
التقييمات النهائية بالفصل الدراسي
 وقفة التحدث
الواحد .
 اختبارات قصرية أثناء احلصص
مالحظة :
 وضع أطر التقييم النهائي لكل وحدة
يلتزم التوجيه الفين العام لكل جمال دراسي
تعليمية بالفصل الدراسي الواحد
بتحديد الكفايات اخلاصة الواردة يف الفصل
الدراسي الواحد حسب املادة .
التقييم النهائي يدعم التقييم البنائي لتطوير و إعداد خطط فردية و برامج
 للمتعلم الفائق
 للمتعلم املتوسط األداء
 للمتعلم املتعثر لتحسني حتقيق الكفايات

: QR
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نظام التقويم وفق املنهج الوطين الكوييت

نظام الرصد التقويم الصفي

يستند نظام الدرجات يف التقويم الصفي إىل مخسة مستويات من األداء يف حتصيل معايري املنهج
و يتم رصد نتائج التعلم يف ثالث املستويات الوسطى ( )1،2،3من خالل التقدير اللفظي عدا
احلاالت النادرة ( املمتاز ،الضعيف ) كالتالي :
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ممتاز ( 4نقاط) حقق مستوى متميزا من األداء
جيد جدا ( 3نقاط) حقق مستوى عاليا من األداء
جيد( نقطتان ) حقق مستوى متوسط من األداء
مقبول (نقطة) حقق احلد االدنى مستوى من األداء
ضعيف (ال نقاط) مل حيقق احلد االدنى مستوى من األداء
النقاط

Mark Description

4
3
2
1
0

ممتاز

جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف

)Mark (Symbol

توزيع درجات التقييم للمرحلة املتوسطة
تقييم معايري املنهج (  100درجة )
الفصل الدراسي
الفصل الدراسي األول
الفصل الدراسي الثاني

72

التقييم الصفي املستمر
التقييم النهائي
التقييم البنائي
%60
%40
%60
%40

-1

حتتسب درجات اجملاالت العلمية ضمن التقدير العام للمتعلم لكل فصل دراسي
(الدراسات القرنية – الرتبية اإلسالمية – اللغة اإلجنليزية -الرياضيات – العلوم –
االجتماعيات – احلاسب اآللي – الرتبية البدنية )

-2

ال حتتسب اجملاالت العلمية ضمن التقدير العام للمتعلم لكل فصل دراسي
الرتبية املوسيقية – الرتبية الفنية – الدراسات العملية – االقتصاد املنزلي ( بنات )

التقويم البنائي والنهائي :
 -التقويم البنائي Formative Assessment

يعرف بأنه العملية التقوميية املستمرة اليت يقوم بها املعلم أثناء عملية التعليم  ،بداية وإثناء
خطة التعلم  ،ويهدف إىل مساعدة املتعلمني و حتسني عملية التعلم .





يركز على نتائج املتعلم خالل عملية حتقيق الكفايات
مستمر يسجل التطور حنو حتقيق الكفايات
يساعد يف تعديل التعليم لدعم التعلّم األكثر فعالية .يتخذ عدة أشكال
( املشاركة؛ الواجب املنزلي؛ أوراق العمل  .. ،اخل )
يتم قياسها وفقا ملعايري املنهج اليت ينبغي أن حيققها كل متعلم

- -التقويم النهائي Summative Assessment

جيرى التقويم اخلتامي يف نهاية الربنامج التعليمي (بعد االنتهاء من تدريس وحدة التعلم /فرتة
الدراسية ) ويهدف اىل التعرف مستويات االجناز الذي حققه املعلمني واملتعلمني .
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يركز على نتائج املتعلم يف فرتات معينة حنو حتقيق الكفايات .
التسجيل الدوري للتطور بناء على منوذج حمدد .
يساعد على تعديل التعليم لدعم التعلم األكثر فعالية
يتخذ عدة أشكال (امتحانات  ،مشاريع  .. ،اخل )
تعرب عن مستوى اإلجناز لدى املتعلمني يف حتقيق معايري املنهج

كيفية احتساب العالمات النهائيةFinal Scores

60%

60%
50%

مستوى
اإلجناز لدى

40%

املتعلمني

نتائج

يف حتقيق

املتعلمني

معايري

خالل حتقيق

20%

املنهج

الكفايات

10%

التقويم النهائي

التقويم البنائي

40%
30%

0%

 عالمة نهاية الفصل :End-of-semester final scores
( نسبة التقييم البنائي  + 40 xنسبة التقييم النهائي 100 ÷ ) 60 x
 عالمة نهاية العام :End-of-year score
( عالمة الفصل  + 1عالمة الفصل 2 ÷ ) 2
 عالمة نهاية املرحلة املتوسطة ( الصف التاسع ) End of stage score
( معدل عالمات الفصلني يف الصف التاسع 70 x
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+

تقييم معايري األداء 100 ÷ ) 30 x

سجل اإلجناز للتقييم البنائي
Record of Achievement for Formative Assessment

الكفاية العامة ()1
معيار تاريخ
املنهج التقويم

عدد
النقا
ط

الكفاية العامة ()2
معيار
املنهج

عدد
تاريخ
النقا
التقويم
ط

الكفاية العامة ()3
معيار
املنهج

تاريخ
التقويم

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

معدل النقاط

معدل النقاط

معدل النقاط
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عدد
النقا
ط

العالمة النهائية
لوحدة التعلم /
الفصل الدراسي

(امجالي معدل
النقاط )

امليثاق األخالقي للمعلم
الوصف العام للوظيفة:
وظيفة فنية تربوية خيتص شاغلها بإعداد الدروس يف جمال ختصصه الدراسي
و شرحها للمتعلمني  ،وكذلك :


تعريفهم مبصادر املعلومات و تدريبهم على كيفية اإلفادة منها .



إعداد االختبارات الشفوية و التحريرية و تنفيذها  ،و تقويم النتائج

و حتليلها و املشاركة يف اجتماعات القسم و األنشطة املختلفة.


يعمل حتت اإلشراف املباشر لرئيس القسم التعليمي التابع له .

قسم املهنة :
أقسم باهلل العظيم أن ألتزم مبادئ الدين اإلسالمي وشرائعه وقيمه الدينية
والروحية ،وأن ألتزم مببادئ امليثاق األخالقي للمعلم واحرتم قوانني املهنة
وأنظمتها وآدابها ،وأن أؤدي عملي بأمانة وشرف وإتقان وإخالص لالرتقاء مبهنة
التعليم وحتقيق أهداف الرتبية يف دولة الكويت واهلل على ما أقول شهيد
األمانة :
إن أولياء األمور قد تركوا أبناءهم يف أيد أمينة فال بد من حفظ هذه األمانة مصداق ًا لقوله تعاىل:
كمْ أَن تُؤدُّواْ ٱألَمَانَاتِ إِلَىۤ أَهْ ِلهَا وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل))
ن ٱل َّلهَ يَأْمُرُ ُ
(( إِ َّ
احلكمة :
وضع األمور يف نصابها وخماطبة كل إنسان على قدر عقله مصداقا لقول علي بن أبي طالب
رضي اهلل عنه ( :حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله)  ،وكذلك على املعلم
التحلي بالعفو والصرب على بعض السلوكيات اليت تصدر من املتعلمني لقوله تعاىل ( :ا ْدعُ ِإلَى سَبِيلِ

ك بِالْحِكْمَ ِة وَالْمَوْ ِعظَ ِة الْحَسَنَةِ )
رَبِّ َ
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املظهر العام :
من أخالقيات مهنة التعليم املظهر العام للعاملني بها ،وجيب أن يتسم من يعمل يف هذه املهنة
بالوقار والسكينة واملظهر الالئق ،مصداقا لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (:فاهلل تعاىل
مجيل حيب اجلمال) .
االتزان الداخلي :
مبعنى القدرة على تقبل نقد اآلخرين ،ويعرف قدر نفسه فال يشعر باإلحباط وال خيجل من
املواقف املفاجئة ويبتعد عن الغضب؛ ألن مهنته تقوم على طهارة ونقاء النفس .
العدل :
قال تعاىل ( :إِن اهلل يأمرُ بالعدل واإلحسان) فالعدل مطلوب يف كل شيء وهو ضروري يف
معاملة املتعلمني وتربيتهم حتى ال تنشأ بينهم الكراهية والبغضاء .
الصدق :
جيب على املعلم أن جينب نفسه واملتعلمني الكذب ويبني هلم أنه من خصال املنافقني
،باإلضافة إىل أنه جير إىل الفجور واملعاصي ،وأنه من أسباب دخول النار فيجب احلذر منه ،
ن بِآيَاتِ ال ّلهِ وَأُوْلـئِكَ ُه ُم الْكَاذِبُونَ ) .
ال ُيؤْمِنُو َ
ذبَ الَّذِينَ َ
قال تعاىل ِ ( :إ َّنمَا َي ْفتَرِي الْكَ ِ
السرية :
احلفاظ على سرية املعلومات والبيانات والبحوث ومحاية خصوصية األفراد واملؤسسات
اليت يعمل بها املعلم وعدم إفشائهاإال مبوافقة رؤسائه .
الكفاءة :
أن يبذل أقصى طاقاته يف إجناز املهام املوكلة إليه ،وأن يبذل ما يف وسعه لتطوير مستوى
عمِلُواْ وَمَا
أدائه للوصول إىل درجة الكفاءة املطلوبة  ،قال تعاىل ( :وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ ِّممَّا َ
ل عَمَّا َيعْمَلُونَ ) .
ك ِبغَافِ ٍ
رَبُّ َ
تقبل احملاسبة :
يكون مسؤوال عن تصرفاته ويتحمل تبعية أخطائه وال يضع األعذار أو يلقي باللوم
على اآلخرين يف حالة وقوع مشكلة هو املسؤول عنها أو يكون طرفا فيها  ،،قال
ه سَرِي ُع ا ْلحِسَابِ ) .
ن اللّ َ
ت إِ َّ
س مَّا كَسَ َب ْ
ه كُلَّ َنفْ ٍ
تعاىل  ( :لِيَجْزِي ال ّل ُ
الربانية :
وهي أن يُعلِّم الناس بصغار العلم قبل كباره مصداقا لقوله تعاىل (:مَا كَانَ لِبَشَ ٍر أَن
كمَ وَالنُّبُوَّةَ ُثمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللّهِ
ُيؤْتِ َيهُ ال ّلهُ الْكِتَابَ وَالْحُ ْ
ن) .
كتَابَ وَ ِبمَا كُن ُتمْ تَدْ ُرسُو َ
ن الْ ِ
ني بِمَا كُن ُتمْ ُتعَلِّمُو َ
وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّ َ
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واجبات وحقوق املعلم
أوالً  :واجبات املعلم
 واجبات املعلم حنو ربه :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مراقبة اهلل سبحانه وتعاىل يف السر والعلن .
وعيه بقيمة الرسالة املكلف بها جتاه اجملتمع .
اتسامه بالنزاهة واألمانة والصراحة والعفة .
االلتزام بالعهود واملواثيق وحتمله املسؤولية بأمانه وثقة .
حتمله املسئولية بأمانة و ثقة و إخالص و حكمة .
انشراح صدره و بشاشة وجهه و إقباله على املهنة .

 واجبات املعلم حنو مهنته:
 .1حيافظ على شرف املهنة والتمسك بأخالقياتها واحلرص على مسعتها ويدافع عنها .
 .2حيرص على االرتقاء باملهنة والسعي إىل تطويرها وحتسني أدائه واإلبداع فيه .
 .3يلتزم بإسترياتيجية النظام الرتبوي يف الدولة وخططه وبراجمه واحرتام فلسفته وأهدافه .
 .4يتمسك بأهداف املهنة ويتعاون مع زمالئه للعمل على خدمة اجملتمع الكوييت .
 .5يعد النمو املهين واجبا أساسيا والتثقيف الذاتي منهجا يف حياته .
 .6ميتثل ألخالقيات املهنة و ال سيما ( لصرب و احللم و احلزم و العدل و االنضباط و احلفاظ على اسرار
املهنة ) .
 .7يعتمد اللغة العربية الفصحى أداة تعبريه ووسيلة عمله املهين وتطبيقها يف أقواله وأفعاله .
 .8يتفرغ للمهنة ويدرك أهمية العلم يف التقدم احلضاري للبالد .
 .9يتخذ قسم املهنة دليل عمل يف ممارسة مهنته .
 .10يسهم بإجيابية و فعالية يف األنشطة التعليمية .
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 واجبات املعلم حنو زمالئه:
 .1يلتزم يف منافسته لزمالئه حبدود املنافسة الشريفة .
 .2أال حياول الفوز على زميله من بني املتقدمني مبركز ما عن طريق قبوله براتب أقل مما عني
لذلك املركز .
 .3ينفذ التوصيات املطلوبة منه .
 .4يقدر لزميله املساعدة املهنية اليت يقدمها .
 .5يتجنب التشهري بزمالئه وأال يشي بهم وأال ينشر اإلشاعات عنهم وال الوشاية بهم .
 .6أال يتدخل بني زميل ومتعلم إال إذا طلب منه ذلك .
 .7أال يتغاضى عما يضر مبصلحة املدرسة او املهنة وأن يبلغ املسؤولني .

 واجبات املعلم حنو املتعلمني :
 .1يؤمن بأن املتعلم هو حمور العملية الرتبوية وغايتها وحيرتم كرامته وحقوقه .
 .2حيرص على تنشئة جيل مؤمن باهلل وحمب لوطنه ولألمة العربية واإلسالمية ومعتز برتاث
اجملتمع الكوييت .
 .3يعمل جاهدا على أن يكون قدوة حسنة ملتعلميه ومنوذجا أخالقيا حيتذى به يف عمله
وسلوكه .
 .4يتسم سلوكه بالعدالة بني املتعلمني يف املعاملة بغض النظر عن اختالف املذهب أو العقيدة
أو اجلنس .
 .5يبين عالقة روحية بينه وبني متعلميه بعيدة عن املنفعة الشخصية .
 .6يراعي الفروق الفردية وتشجيع الفائقني على اإلبداع .
 .7يشجع املتعلم يف البحث عن املعرفة الصحيحة وإرشاده إىل مصادرها املوثوقة .
 .8يتقبل استفسارات املتعلمني بصدر رحب ويسمح باحلوار واملناقشة وإبداء اآلراء حبرية ،
ويكون حريصا على األدب واللباقة .
 .9يسعى حلل املشكالت الدراسية للمتعلم و يساهم يف حل مشكالتهم الشخصية إن
أمكن .
 .10يتعاون مع أولياء األمور لتحقيق األهداف الرتبوية املنشودة .
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 .11حيرص على توعية املتعلمني ويشجعهم على العمل التعاوني لتحسني البيئة
املدرسية واحمللية .
 .12يدرب املتعلمني على السلوك االجتماعي السليم .
 .13يشرك املتعلمني يف أوجه النشاط املختلفة باملدرسة .
 .14يغرس الوعي الوطين يف نفوس املتعلمني .



واجبات املعلم حنو أولياء أمور املتعلمني:
 .1التعرف على أولياء أمور املتعلمني وبناء عالقات نزيهة تعاونية تعمل على االرتقاء
لصاحل املتعلمني .
 .2إبراز الدور الكبري لألسرة يف مشاركة املدرسة يف التنشئة وتعزيز مكانتها لدى
املتعلمني .
 .3اإلسهام اإلجيابي يف نشاطات جمالس اآلباء واملعلمني .
 .4احلفاظ على أسرار الناس وعدم إفشائها .



واجبات املعلم حنو اجملتمع:
 .1تفهم أحوال اجملتمع وعادته وتقاليده واملساهمة يف حل مشكالته .
 .2كسب ثقة اجملتمع وتعظيم دور املعلم فيه .
 .3احملافظة على مكانة املدرسة الرفيعة ودورها الريادي الفاعل يف اجملتمع .
 .4متكني أبناء اجملتمع من اكتساب املعرفة وتوظيفها يف حياتهم .
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ثانياً :حقوق املعلم


حقوق املعلم على املتعلمني :

 .1احرتام املعلمني .
 .2طاعة املعلمني والتواضع هلم .
 .3االعرتاف بفضلهم واألخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم .
 .4االقتداء باملعلمني وااللتزام بالسلوك القويم داخل املدرسة وخارجها .
 .5أداء الواجبات اليت يكلفون بها بدقة وإتقان .


حقوق املعلم على مسؤوليـــه :

 .1توفري املناخ املناسب للمعلمني والذي يتيح هلم استثمار قدراتهم ويشجعهم على اإلبداع .
 .2العدالة يف التقويم الشامل واملستمر جلهود املعلمني وتوفري التقدير املادي املناسب .
 .3املشاركة يف اختاذ القرار يف املؤسسة الرتبوية وإبداء الرأي .
 .4توفري وسائل التعليم املختلفة والتقنيات احلديثة .
 .5تشجيعهم على اإلسهام يف أي عملية تربوية جتديدية .
 .6تعميق اإلحساس باالنتماء املهين للمعلمني وتعزيز الروح املعنوية بينهم .
 .7معاجلة مشكالت املعلمني مبا يراعي ظروفهم ويشعرهم باألمن واالستقرار الوظيفي .
 .8حتقيق العدالة يف التعامل مع املعلمني وعدم التمييز بينهم يف احلقوق والواجبات .


حقوق املعلم على اجملتمع :

 .1استصدار القوانني اليت حتمي املعلم ضد أي اعتداء عليه .
 .2االرتقاء مبكانة املعلم ومشوله بنظرة مميزة .
 .3توعية العاملني يف املؤسسات بأهمية املدرسة ودور العاملني فيها يف النهوض باجملتمع .
 .4حتسني الصورة اإلعالمية للمعلم والعمل على إظهار دوره املؤثر يف بناء اجملتمع .
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اجلانب الفين
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أوال  :تصميم وحدة التعلم :
عند تصميم وحدة التعلم النقاط التالية :
تذكر

ملاذا

ماذا

كيف

بواسطة ماذا

كم

• الكفايات
واملعايري

• حمتوى
التعلم

• أنشطة
التعلم

• حتليل
املصادر

• التقييم
البنائي
والنهائي
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تصميم وحدة تعلم :الوحدة الثانية -وحدة سكراتش (الحركة )
الوحدة

الكفايات
العامة
1

الكفايات
الخاصة
2-1
4-1

2

وحدة سكراتش الحركة

3

2-2
2-3
4-3

محتوي
التعلم

تعريف
الحركة
لبنات
الحركة
 لبناتتغيير اتجاه
الحركة
 نسخلبنات
ومقطع
برمجي
 برمجةمفاتيح
االسهم
للتحكم في
اتجاه
حركة كائن
 تصميموتنفيذ
مقطع-
برمجي
لرسوم
متحركة

84

أنشطة التعلم

االستهالل بفيلم كرتوني
عرض تشغيل اللبنات
المستخدمة في تنفيذ
أوراق العمل بدون تركيب
بنائي
عرض فيديوهات للنتيجة
النهائية ألوراق
عمل 2، 1
تقوم كل مجموعة بتصميم
نموذج مشابه
لورقتي العمل  2 ، 1وعرض
النتيجة
النهائية على المعلم وباقي
المجموعات
الختيار افضل طريقة حل
عرض فيديو عن مهارات
تمرير الكرة
كتدريب اثرائي يقوم المتعلم
بتنفيذه حسب
رغبتهم لقياس التمايز

مصادر

فيديو من
اليوتيوب عن
الرسوم
المتحركة.

التقويم

 المالحظة
 التقييم
الذاتي
 األسئلة

الكتاب
المدرسي
أوراق عمل
إثرائي
فيديو

 أوراق
العمل
 االختبار
االلكتروني
 المناقشة و
الحوار
 العاب
تربوية

تصميم وحدة تعلم :الوحدة الثانية -وحدة سكراتش (املظاهر )
الوحدة

الكفايات
العامة
1

الكفايات
الخاصة
2-1
4-1

محتوي
التعلم

تعريف
المظهر

2-2
2

-

-

2-3
4-3

وحدة سكراتش المظاهر

استيراد
مظهر من
ملف

3

-

رسم مظهر
من محرر
الرسم
مناطق
شاشة
محرر
الرسم
لبنات
المظاهر
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أنشطة التعلم

-

يستخدم مجموعة من
الصور لحركة كائن ويقوم
بترتيبها حسب تسلسل
الحركة
يشاهد فيديو عن الرسوم
ويسجل
المتحركة
مالحظات حركة كائن.
عرض كروت تحتوي على
خطوات رسم مظهر
باستخدام المحرر ويقوم
بترتيبها الترتيب المنطقي.
عرض وسيلة تعليمية عن
منطقة تحكم محرر الرسم
ومنطقة أدوات المحرر
ومناقشة المتعلم في
استخدام األدوات.
يستخدم لبنات المظاهر في
استيراد مظهر لكائن من
على
وعرضه
ملف
المتعلمين
يستخدم لبنات المظاهر في
استيراد كائن من خالل
محرر الرسم
يغير خلفية المنصة الي
خلفيات من االنترنت
تتناسب مع الكائنات وحفظ
ناتج العمل النهائي.

مصادر

فيديو من
اليوتيوب عن
حركة الرسوم
المتحركة.

التقويم

 المالحظة
 التقييم
الذاتي
 األسئلة

ملف تفاعلي
لتوضيح مناطق
محرر الرسم

 أوراق
العمل
 االختبار
االلكتروني

مجموعة كروت
تحتوي على:
خطواتاستيراد مظهر
خطوات رسممظهر
تغيير مظهرالكائن إلى
مظهر آخر
 مستعرضاالنترنت –
البحث عن
صورة

 المناقشة و
الحوار
 العاب
تربوية

 قوالب تحضري الدروس:
-1
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التحضري األفقي
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-2

88

التحضري الرأسي

89

90

مثال لتحضري درس google earth
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مالحظة  :يعد هذا التحضري مثاالً مقرتح ًا إلعداد درس للمرحلة املتوسطة قابالً للتعديل ،و على املعلم أن يبدع و
يبتكر يف إعداد الدروس .
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مثال لتحضري درس القلم
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مالحظة  :يعد هذا التحضري مثاالً مقرتحاً إلعداد درس للمرحلة املتوسطة قابالً للتعديل ،و على املعلم أن يبدع و
يبتكر يف إعداد الدروس .
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وحدة املشاريع
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مالحظات هامة عزيزي املعلم أثناء تطبيق أوراق العمل يف سكراتش

 التأكد من أن املتعلمني قاموا باستكشاف املهارات اهلامة يف الدرس
 تطبيق جزء (فكر معنا)
 إعطاء فرصة للمتعلمني لإلبداع وطرح أفكار جديدة ميكن
برجمتها.
 إعطاء فرصة للمتعلمني مبشاهدة ملفات الفيديو اخلاصة بأوراق
العمل وتنفيذ املطلوب وتوثيق ذلك حبفظ امللفات على أجهزة
املتعلمني.
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مالحظات هامة (وحدة املشاريع)
 عزيزي املعلم إن تنفيذ املتعلمني للمشاريع يتطلب وعي ًا كامالً بأهمية دور املشاريع يف
املنهج الدراسي حيث أنها تعمل على إظهار مدى ما حتقق من كفايات ومهارات لدى
املتعلمني  ،وكذلك إظهار إبداعاتهم وتوظيف قدراتهم ،ويكون لديهم القدرة على عرض
ما يقومون بتنفيذه
 يفضل أن حيقق املشروع ارتباط ًا مع جماالت دراسية أخرى مستخدما ما اكتسبه املتعلم
من مهارات ،وأن يتم توظيف اخلربات التعليمية بشكل متكامل.
 يعزز املشروع مفهوم العمل اجلماعي التعاوني ضمن فريق يكون للمعلم دور املرشد
واملوجه.
 توثيق خطوات املشروع من أهم ما مييزه ،ومتابعة ذلك من املعلم جيعل منه مشروعا
ًمتكامل األجزاء ،يتم فيه تتبع إجناز املشاريع للمتعلمني.
 نظراً لطبيعة تنفيذ املشروع جيب عليك عزيزي املعلم التوازن يف ضبط الصف واعتماد
أسلوب احلوار واملناقشة والتوجيه واإلرشاد واحلث على االستكشاف.
 التعاون يف إطار تبادل اخلربات وتنميتها من أهم مسات املشروع الناجح.
 إرشاد املتعلمني إىل أهمية تنظيم أعماهلم وترتيب ملفاتهم مبا يسهل استكمال املشاريع
وتوثيقها.
 يفضل تنظيم وترتيب مكتبة بالقسم خاصة باملشاريع تضم كافة مشاريع املتعلمني
ويتم تصنيفها حسب املوضوع أو مستوى املتعلم أو....
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مشروع سكراتش
فكرة

 تظهر عبارة مرئية من كائن الولد

املشروع

(السالم عليكم) ثم عبارة (هيا نتعرف على معامل الكويت).
 يتحرك كائن الولد إىل اليمني وإىل اليسار مع تغري مظهره.

 تتغري خلفية املنصة لتظهر معامل الكويت وأثناء ذلك تدور النجوم اليت سيتم
رمسها من خالل حمرر الرسم ونؤثر عليها بتأثري لوني.
 مع كل ظهور للخلفية يتم إصدار صوت باسم املعلم الذي ظهر.

 يوجد كائنات للسماعة حبيث نستطيع إيقاف الصوت أو تشغيله.

املخرجات
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بناء كائنات املشروع
 oحذف كائن اهلرة.
 oإضافة كائن الولد والتأكد من استرياد مظاهر كائن الولد.

 إضافة خلفيات املنصة:
أضف اخللفيات  kuwait1و  kuwait2و kuwait3و  kuwait4من جملد الصور.
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 رسم كائن النجمة
من خالل حمرر الرسم (أبدع يف رمسك للنجمة)

إضافة كائنات السماعات كما هو موضح بالشكل األول.
إضافة لبنات التعليمات الربجمية:

التعليمات الربجمية لكائن الولد
حدد كائن الولد ثم أضف اللبنات املناسبة
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إضافة األصوات إىل املشروع:
 إضافة خلفية موسيقية مع نطق صوتي للعبارات ونطق صوتي ألمساء معامل الكويت ،مع
إضافة كائن لتشغيل اخللفية املوسيقية وكائن إليقاف األصوات
ال يتم استرياد ملفات األصوات.
 أو ً

اسم ملف الصوت
KW_MUSIC1
alsalm
malaam
abrag
omma
tahreer
qasr

امللفات اخلاصة خبلفية املنصة

امللف اخلاص بكائن السماعة
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حمتوى امللف
صوت اخللفية املوسيقية
صوت عبارة " السالم عليكم "
" هيا نرى معامل الكويت "
صوت عبارة " ابراج الكويت "
صوت عبارة " جملس األمة "
صوت عبارة " برج التحرير "
صوت عبارة " القصر األمحر "

التعليمات الربجمية للمنصة
حدد املنصة ثم أضف اللبنات املناسبة

التعليمات الربجمية لكائنات النجوم
كائن النجمة األوىل

كائن النجمة الثانية

كائن النجمة الثالثة

مالحظة  :ميكن التحكم يف حجم كائنات النجوم باستخدام أداة التصغري والتكبري
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.

التعليمات الربجمية لكائن مساعة تشغيل الصوت
حدد كائن مساعة تشغيل الصوت ثم أضف
اللبنات املناسبة

التعليمات الربجمية لكائن مساعة إيقاف الصوت
حدد كائن مساعة إيقاف الصوت ثم أضف اللبنات املناسبة
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مصطلحات تربوية خاصة بالتحضري:

املراجع :
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املراجع
1

موقع وزارة الرتبية – دولة الكويت www.moe.edu.kw
املنهج الوطين الكوييت – املرحلة املتوسطة  -املنهج الدراسي

2

واملعايري ملادة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات – دولة

3

الكويت ) 2013
مقرر تصميم التدريس -أ.هيله عصام العطاس

4
5
6
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أ.د نبيل جاد عزمي – جملة التعليم االلكرتوني – العدد
احلادي عشر 2015/5/1-
ملتقى املعلمني و املعلمات  -إسرتاتيجيات التدريس
www.saudi-teachers.com
دليل الروبوت التعليمي – الصف السادس – وزارة الرتبية
دولة الكويت 2015

7

متعة الرتبية -أنشطة تربوية تفاعلية ماتعة –
للمرحلة اإلبتدائية

8

وثيقة التقويم للمرحلة املتوسطة 2015
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