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 الدروس  تحضير

 للمعلم الدرس حتضري أهمية

 . له تظهر قد اليت التعليمية املواقف فيتوقع وترتيبها، أفكاره تنظيم على املعلم يساعد •

 اختيار األنشطة واالسرتاتيجيات املناسبة للدرس.يعني املعلم على  •

 .حلصةا أثناء شيئا ينس إذا املعلم إليه يرجع حملتوى التعلم مكتوبا سجال الدرس إعداد يعترب •

من مفاهيم ومعلومات، وماذا تبقى له يستطيع املعلم من خالل التحضري اليومي أن يعرف ماذا شرح للمتعلم،  •

 . من مفاهيم مل يتمكن من شرحها وأجلها املعلم للحصة القادمة بسبب ظرف طارئ

الفين ملتابعة املعلم أثناء مدير املدرسة أو املوجه  عليه يعتمد إذ الرتبوية، الناحية من مهما الدرس إعداد يعد •

 .زيارة احلصة

 التحضري سجل

 :التالية الصفحات السجل يتضمن أن جيب

 العمل مركز التعيني، تاريخ امللف، رقم اجلنسية، املدني، الرقم الرباعي، االسم. )األساسية املعلم بيانات •

 (املؤهل السابق،

 .الدراسي اليوم توقيت •

 .إدارية مهام أو أنشطة سواء إليه املسندة األعمال ثم بتدريسها، يقوم اليت واملواد للمعلم الدراسي اجلدول •

 .احلالي الدراسي للفصل املقرر توزيع خطة •

 احلاسوب تدريس أهداف التعليمية، املرحلة أهداف بالكويت، للرتبية الشامل اهلدف. )الرتبوية األهداف •

 (العامة

 .املقرر توزيع خطة حسب للدرس اليومي التحضري •

 .مستقل بسجل للحصة يرفق أن أو التحضري لسجل اليومي املتعلمني متابعة سجل يضم أن ميكن •

 احلاسوب مادةخطة درس 
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 اإلعداد خطوات

 .املراجع خمتلف من أيا أو املعلم دليل املدرسي، الكتاب: خالل من الدرس موضوع يف الدقيقة القراءة •

 .صحيحة صياغة اصياغتهو ووضوح، بدقة / نواتج التعلم الدرس أهداف حتديد •

 تكون أن جيب الكتابة يف تبدأ أن وقبل. نواتج التعلم /األهداف تلك لتحقيق اخلطة رسم وهو الذهين اإلعداد •

 .ذهنك يف تبلورت قد التدريس خطة فكرة

 شكل على بتسجيلها قم الدرس سري لطريقة ومرتابطا كامال تصورا تصورت تكون أن بعد الكتابي اإلعداد •

 .الدرس بأهداف وارتباطها الوقت عامل خطوة كل يف مراعيا اإلعداد، عناصر شاملًة وحمددة، واضحة خطوات

 هابتحضري االهتمام عليه وينبغي ،األدوات لبعض الشرح يف املعلم حيتاج ما غالبا، الدرس متطلبات إعداد •

 . فيه ستستخدم الذي املكان يف استخدامها وإمكانية صالحيتها من والتأكد

 الدرس إعداد عند املعلم فيها يقع شائعة أخطاء

 .فقط واحد لفصلأو  التاريخ كتابة يف اإلهمال •

 .والوسائل التعليميةبند مصادر التعلم  يف اإليه اإلشارة مت الشرح، أثناء وسيلة تعليمية استخدام جتاهل •

 (.املراجعة بنود حتدد وإمنا السابق للدرس قصرية مراجعة) كتابة يصح اليف املقدمة والنشاط االستهاللي  •

 .حل بدون ترتك أو…   صفحة التمارين حل ذكر عدم •

 .جدًا طويلة وال جدًا قصرية تكون فال النقاط عدد حيث من العرض أسلوب مناسبةعدم  •

 املعلم أو دور املتعلم بشكل واضح.عدم حتديد دور  •

 إجابتها تكون اليت األسئلة فكرة، من أكثر تطرح اليت املربكة األسئلة. )ةخاطئ بصياغة أسئلة تقويم اختيار •

 ( باإلجابة املوحية األسئلة اهلدف، حمددة غري الغامضة األسئلة ال،/  بنعم

 .الذاتييف جزء التأمل  مالحظاته لتسجيل املعلم إهمال •

 

 عودة لقائمة احملتويات
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   التعليمية  ائلالوسمصادر التعلم / 

وتقصري مَدتها وشرح األفكار  ،بأنها أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم تعَرف

وتدريب املتعلمني على املهارات وغرس العادات احلسنة يف نفوسهم واالجتاهات اإلجيابية حنو التعلم بهدف الوصول 

 إىل احلقائق العلمية الصحيحة. 

 الوسائل التعليميةمن وظائف 

 إىل زيادة مشاركة املتعلمني بصورة نشطة وإجيابية يف التعلم. الوسيلة التعليميةتؤدي  •

 الفاعلية. و تعمل على تيسري تعليم موضوعات معينة قد يصعب بدونها تدريسها بذات الكفاءة •

 توفر اخلربات احلسية اليت تعطي معنى ومدلوال للعبارات اللفظية اجملردة. •

  ة.الفرصة للمتعلمني الستغالل حواسهم املختلف تتيح •

  توفر وقت وجهد املعلم يف شرح املفاهيم واحلقائق. •

  وموجه للنشاط املعريف. مشرف، إىلوالكلمات  ،حتويل املعلم من شارح لأللفاظ، واملعاني •

 تقدم خربات واقعية تدعو املتعلمني إىل النشاط الذاتي.  •

 تقّوم معلومات املتعلم، وتقيس مدى ما استوعبه من الدرس.  •

  تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حية ألطول فرتة ممكنة مع املتعلمني. •

 القواعد الواجب مراعاتها عند استخدام الوسيلة التعليمية 
        

 . اناملناسب واملكان استخدام الوسيلة يف التوقيت •

 عرض الوسيلة بأسلوب شيق ومثري.  •

 التأكد من رؤية مجيع املتعلمني للوسيلة خالل عرضها.   •

 إتاحة الفرصة ملشاركة بعض املتعلمني يف استخدام الوسيلة.  •

 عدم التطويل يف عرض الوسيلة جتنبًا للملل.  •

 عدم ازدحام الدرس بعدد كبري من الوسائل.    •

 بعد استخدامها جتنبا النصرافهم عن متابعة املعلم. عدم إبقاء الوسيلة أمام املتعلمني  •

 اإلجابة عن أية استفسارات ضرورية للمتعلم حول الوسيلة. •

 املعايري األساسية يف اختيار الوسيلة التعليمية

 أن تكون مالئمة ملوضوع الدرس. •

 أن تكون حالتها جيدة من حيث سالمتها وصالحيتها. •

 الدراسية. احلصةأن تكون مناسبة لزمن  •

 أن يكون امُلعلم ُملمًا بطريقة استخدامها. •

 مراعاة جانب التشويق واإلثارة. •
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  لتحقق أهدافها الوسيلة التعليميةالشروط الواجب توافرها يف  

 هلا. املخصص والوقت أن تتناسب •

 أن تكون أفضل من غريها يف حتقيق اهلدف. •

 احلمل والتداول.احلجم مناسب، سهلة  •

 جذابة ومشوقة، استخدام األلوان املناسبة. •

 .واإلمالئية صحة املادة العلمية اليت حتتويها أي خالية من األخطاء العلمية •

 أال تكون مكدسة باملفاهيم العلمية حبيث يسهل قراءتها واالستفادة منها. •

 بسيطة وغري مكلفة. •

 أن تكون آمنة. •

 ها من حيث املساحة واحلجم.أن تتناسب وعدد املستفيدين من •

 

 أنواع " تصنيف " الوسائل التعليمية

 التسجيالت الصوتية.كالوسائل السمعية:  •

 اجليوب..(،- الوبرية- املغناطيسية –الوسائل البصرية: غري املسقطة ضوئيا: كالسبورات )الطباشريية  •

 األفالم الثابتة(. -الفوتوغرافية الوسائل البصرية املسقطة ضوئيا: مثل )الشرائح 

 فزيون التعليمي. التل -فالم التعليمية املتحركة الوسائل السمعية والبصرية: مثل: األ •

 العينات(.-األشياء -الوسائل امللموسة: كاجملسمات )النماذج  •

 التمثيليات التعليمية.                                     •

 امليدانية.الزيارات  •

 األلعاب التعليمية ووسائل احملاكاة. •

 

 للوسائل التعليميةأمثلة 

 جهزة األ •

 فيديو   -آلة التصوير - ipad آيباد- data show جهاز العرض

 اللوحات والسبورات •

 السبورة -

 على العناوين كتابة والواضحة، املناسبة األلوان استخدام اخلط، وضوح: عند استخدامها اآلتي مراعاة جيب

 .]احلصة الغياب، عدد احلضور، عدد املتعلمني، عدد إمجالي الفصل، التاريخ،[ كتابة السبورة،

 :أقسام ثالث إىل السبورة تقسم ثم

 (. الثابت) التحضري يف املتبع بالتسلسل عناصره أو الدرس بنود كتابة مراعاة جيب: األول

 .والتقويم التطبيق فيه يكتب: الثاني

 .ما ملعلومة توضيحه أثناء باستخدامه املعلم يقوم الذي املتحرك القسم وهو: الثالث
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 من: تأكدوال

 هلم مجيعا.السبورة واضحة  جلوس املتعلمني بشكل جيعل -

 .النقل ن من السبورة وتأكد من دقتهم يفوملتعلماما سينقله  حتديد

 البعد عن ملء السبورة بالكتابة. االختصار يف الكتابة عليها قدر اإلمكان و -

 إبراز املواد املهمة، كاألوامر، واملصطلحات.  -

 احملافظة على تنظيمها يف نهاية كل حصة، حمو ما كتب عليها مبجرد االستغناء عنه.  -

 السبورة الذكية -

 

 التعليمية األفالم •

 يفضل تسجيل الصوت مع التنفيذ العملي. -

ضرورة مالزمة االعتماد على تعليق املعلم يف احلصة الدراسية جيب االنتباه على يف حال عرض الفيلم دون صوت و

 شرح املعلم للفيلم املعروض، وأال يسبق العرض شرح املعلم. 

  .يف املهارات املعروضة الفيلمعرض املتعلمني بعد  ضرورة مناقشة -

  

 اجملسمات  •

  التالية:تشتمل اجملسمات األنواع 

ألشياء كما احلقيقي: يقصد باألشياء احلقيقية ذوات ا يءمفهوم الش:  Real Things or Objects األشياء

    . )معداد ، مساعة، جهاز حاسوب ..(تعديل   هي دون تغيري فيها أو

  .) روبوت ..(ذاته كامل التفاصيل أو مبسط يء هي تقليد جمسم للش:  Models النماذج 

من بيئتها الطبيعية بدون تعديل فهي متثل يف صفاتها أو خصائصها  األشياء تأخذ:  Specimens العينات  

 . )قطع الذاكرة، توصيالت الشبكات ..(جاءت منها  اجملموعة اليت

 

   البطاقات •

  .صور عقلية مناسبة ملا هو موضوع الدراسةهي تساعد على تكوين معان وو

   اجليدة البطاقات خصائص

  .العلمية واضحة من حيث اخلط واملصطلحات الوضوح: حبيث تكون املادة-

 .العلمية والرسومات بالبعد الفين من حيث الرسم والظالل وتقدير املسافات البعد الفين: أن تتصف املادة-

 .باملادة العلميةالبطاقة  اكتظاظ عدم-

 .هاالتأكد من دقة املعلومة اليت ستشكل - 

 

 عودة لقائمة احملتويات
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 طرق التدريس 

 

 من عددا ويتضمن التعليمي، املوقف من حتقيقها املرجو األهداف حتقيق أجل من املعلم يتبعه الذي األسلوب هي

 .بالدرس اخلاصة واملفاهيم املعارف لنقل الفصل داخل املعلم يتبعها اليت واإلجراءات األنشطة

 التدريس طريقة اختيار معايري

 .الدرس ألهداف الطريقة مالءمة -

 .للمحتوى الطريقة مناسبة -

 .املتعلمني ملستوى الطريقة مالءمة -

 .التدريس طرق استخدام يف التنوع -

 العامة التدريس طرق أنواع بعض

 تعتمدو احملاضرة، طريقة اسم الطريقة هذه على ويطلق التدريس، يف الشائعة الطرق من الطريقة هذه عدوُت اإللقاء:

 ويقف وتبسيطها، األفكار بعض تنظيم يف أحيانَا السبورة استخدام مع ملتعلمنيا على املعلومات بإلقاء املعلم قيام على

 .التعليمية للعملية احمور الطريقة هذه يف املعلم يعد .املستمع موقف املتعلمون

 أن: الطريقة هذه استخدام عند املعلم على

 .اجلوانب مجيع من جيدَا إعدادَا الدرس يعد ▪

 .له إعادة ال الكتاب يف موجود هو ملا توضيحَا اإللقاء نويك ▪

 .وفقرات أجزاء إىل الدرس يقسم ▪

 .النقاط بعض لتسجيل السبورة يستخدم ▪

 .واآلخر احلني بني الصوت نربة يغري وأن منخفض وبصوت بسرعة اإللقاء عن يبتعد ▪

 .يليه الذي اجلزء إىل االنتقال قبل الدرس من األول للجزء ملتعلمنيا فهم من يتأكد ▪

 املادة وحمتوى التعليمية، األهداف تتضمن حبيث رزمة أو حقيبة يف التعليمية املادة تنظم فيها :التعليمية احلقائب

 واألدوات املطلوبة، واملراجع املقررات حيلها، أن عليه اليت والتمارين بها، القيام املتعلم على اليت والنشاطات الدراسية،

 هئإعطا يف املتعلم تقويم وأسلوب الصحيحة اإلجابة ومناذج التقوميية، واالختبارات يستخدمها أن هعلي اليت والوسائل

 .النهائية عالمته

 تتطلب ال طريقة وهي .بإجنازه كلف الذي املشروع أو البحث أو الدراسة بإجراء ذاتيا املتعلم يقوم فيها :املستقلة الدراسة

 .حبثه املتعلم يينه أن إىل ،آخر إىل وقت من املشرف املعلم بلقاء يكتفي وإمنا لفصلا إىل واحلضور الدوام

 كيفية تبني بصرية كوسيلة االخرين وجود يف ما، شيء لعمل اتاءباإلجر القيام هو العملي العرض  :عمليةال العروض 

 زمالئهم أمام النشاط من معينة بأنواع املتعلمني قيام من مينع ال هذا ولكن املتعلمني أمام بالنشاط املعلم يقوم .العمل

 على املعلم حيرص أن جيب العملية العروض إلجناح .املعلم جانب من واشراف توجيه مع معينة جوانب يف واملشاركة

 .العرض أثناء يدور ما بوضوح ويسمع يرى أن منهم لكل يسمح بشكل العرض مكان يف املتعلمني جلوس تنظيم
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    للوظائف اإلشرافيةباجلانب الرتبوي  معلومات إثرائية            التوجيه الفين العام للحاسوب

 احلرص مع مسبق، بشكل حمدد تعليمي موضوع حول احلوار بتبادل خالله من املعلم يقوم تعليمي أسلوب وهو النقاش:

 املتعلمني ومستوى لألهداف مناسبة ومباشرة الصعوبة يف متدرجة األسئلة تكون .منه املطلوب اهلدف حتقيق على

 .والزمن

 االعتماد خالل من وذلك التعليمية، املادة تقديم إىل خالله من ويهدف اتعلمي اتعليمي اأسلوب يعترب :القصصي السرد

  ممتع. شائق كأسلوب القصة أسلوب على

 همويوجه يناقش ذلك وبعد أبعادها، وتوضيح املتعلمني على مشكلة بطرح فيها املعلم يقوم املشكالت: حل

 باملشكلة، املرتبطة املعلومات واسرتجاع التفكري على همبتحفيز وذلك املشكلة، حلل تقود اليت والعمليات للخطوات

 .املتعلمني إليه توصل الذي احلل بتقويم املعلم يقوم ذلك وبعد

 األمثلة إىل العامة القاعدة من أي اجلزء إىل الكل من التدريس سري يكون حيث االستدالل صور من صورة :االستنباطية

 الفردية. التاواحل

ستتتقرائية ستتتدالل صتتور أحد كذلك تعترب :اال ستتتقراء الكل، إىل اجلزئيات من التدريس ستتري يكون حبيث ،اال  هو واال

 اخلاصتية استتنتاج ثم الفردية احلاالت من كاف عدد دراستة خالل من التعميمات إىل الوصتول طريقها عن يتم عملية

 .نظرية أو قانون صورة على صياغتها ثم احلاالت هذه فيها تشرتك اليت

 التعليمية بالوسائل غنيَا يكون أن بالدرس يفرتض أنه حبيث الوسيلة على األول باملقام األسلوب هذا يعتمد :الوصفية

 .الوسيلة عرب إال الدرس من جزءا يشرح ال حبيث الدرس حمور الوسيلة فيه تكون األسلوب وهذا املعينة

وخيدم املادة  اهو أي عمل ميداني يقوم به املتعلم ويتسم بالناحية العلمية حتت إشراف املعلم ويكون هادف :املشروع

املتعلم يف هذه الطريقة حمور العملية يكون اليت تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني،  طرق التدريس من ،العلمية

 خيتار املشروع وينفذه حتت إشراف املعلم.الذي الرتبوية فهو 

 حتى نهايته. ينفذهواحد بعمل ما  متعلم: يقوم فرديااملشروع ميكن أن يكون 

بعد  حيددونه مشروع يف االشرتاك املشرتكة هتماماتاال ذوي املتعلمني من : حيث يتم اختيار جمموعةمجاعياأو 

 مراعيا ،أعضاء اجملموعة على باملشروع اخلاصة األدوار توزيع مناقشتهم يف مدى صالحية املشروع الذي مت اختياره، مع

 .حمدد وقت يف إجنازهليتم  بينهم الفردية الفروق ذلك يف

 

 احملتويات لقائمة عودة 
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    للوظائف اإلشرافيةباجلانب الرتبوي  معلومات إثرائية            التوجيه الفين العام للحاسوب

 التقويم 

 

 الرتبوي مفاهيم عامة يف التقويم

 القياس

إعطاء قيمة رقمية أو عددية لصفة من الصفات طبقا لقواعد حمددة مثل قياس ذكاء املتعلم أو حتصيله عبارة عن 

 بإعطائه الدرجة، أي وصف باألرقام للبيانات. 

 التقويم

وتعزيزها  ةعلى إصدار حكم على قيمة األشياء ولكن يتجاوز ذلك قياس اهلدف ومعرفة نقاط القوالتقويم ال يقتصر 

  وعمل خطط لعالجها الختاذ القرارات فهو عملية تشخيصية عالجية وقائية.ونقاط الضعف 

 

 العالقة بني القياس والتقويم

 ال ميكن أن توجد عملية التقويم دون قياس، فالقياس ميثل الوسيلة اليت على أساس نتائجها تتم عملية التقويم.

 الفرق بني القياس والتقويم 

 التقويم القياس م

 .حيكم على قيمته .بوصف السلوكيهتم  1

2 

يقتصر على التقدير )الوصف( الكمي للسلوك، مما 

جيعله يعتمد على األرقام يف إعطاء النتيجة 

 النهائية للموضوع املقاس وميثل إحدى األدوات 

 أو الوسائل املستخدمة فيه.

يشمل التقدير الكمي والتقدير الكيفي للسلوك، 

كما يشمل حكما أكثر مشوال يتعلق بقيمة هذا 

 السلوك.

 يعد عملية تشخيصية وعالجية يف آن واحد. دودا ببعض املعلومات عن املوضوع املقاس.يكون حم 3

 يعتمد على الدقة الرقمية فقط. 4

ومن أبرزها  يعتمد على عدد من املبادئ واألسس،

الشمول والتشخيص والعالج ومراعاة الفروق الفردية 

 والتنوع يف الوسائل.

5 
للموضوع املراد قياسه يقتصر على إعطاء وصف 

 .دون أن يعطي اهتماما للربط بني جوانبه
 يقوم على مقارنة الشخص مع نفسه ومع اآلخرين.

6 

أكثر موضوعية من التقويم، ولكنه أقل منه قيمة 

من الناحية الرتبوية، نظرا ألن معرفة النتائج بدقة 

 وموضوعية من غري تقدير لقيمتها ال يعين شيئا.

النتائج وتقدر قيمتها يف ضوء معايري حمددة، تفسر 

وتتخذ نتائج هذا التقويم كأساس ملساعدة املتعلمني 

 على النمو وتصبح ذات فائدة كبرية.
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    للوظائف اإلشرافيةباجلانب الرتبوي  معلومات إثرائية            التوجيه الفين العام للحاسوب

 ملخص أشكال التقويم الرتبوي

  

 التقويم النهائي التقويم املستمر التقويم القبلي وجه املقارنة

 موعد

 اإلجراء

و بداية أبداية العام الدراسي 

و عندما أتدريس مقرر جديد 

عدم االستفادة  املتعلمنيظهر ُي

  .من التدريس الراهن

خالل عملية التدريس أي خالل 

و بعد أو خارج احلصة أاحلصة 

االنتهاء من دراسة وحدة دراسية 

  .و مهارة معينةأ

عند االنتهاء من تدريس مساق 

و أ و االنتهاء من فصل دراسيأ

  .عام دراسي

 الغرض من

 التقويم

 التشخيص: -1

يشخص اخلربات واملهارات  -

السابقة، حتديد نقطة البداية 

   .الصحيحة لعملية التعلم

 السكن: -2

يف  املتعلمنيأي تسكن  -

يف  املتعلمنيالفصول، تسكن 

جمموعات دراسية متجانسة 

 )الربامج التعليمية( 

احلادثة التعرف على درجة منو  -

 .متعلميف التحصيل بالنسبة لل

تعديل مسار العملية الرتبوية  -

 .بسبب التغذية الراجعة

 .التخلص من قلق االمتحانات -

 .تشخيص صعوبات التعلم -

احلكم على مقدار ما اكتسبه  -

و مهارات أاملتعلم من معلومات 

وكذلك احلكم على أداء املعلم 

والتأكد من اتقان التعليم 

الراهن لكونه متطلب سابق 

لتعلم تالي، واختاذ بعض 

القرارات اإلدارية مثل )الرتفيع 

على، التوجيه لنوع أىل مستوى إ

التعلم، حل بعض املشكالت 

 السلوكية(  

 األدوات

 املستخدمة

 يف التقويم

 ية: االختبارات التحرير -1

  .املوضوعية، غري املوضوعية

  .االختبارات الشفوية -2

  .اختبارات االستعدادات -3

  .السجل الرتاكمي -4

االختبارات التحصيلية  -1

وغري  –التحريرية املوضوعية 

االختبارات القصرية، -موضوعية

 الشفوية، الواجبات املنزلية.

 أدوات التقويم البديل مثل: -2

 حقيبة اجناز املتعلم -أ 

 بطاقات املالحظة، -ب

 املقابلة الشخصية  -ج

 بطاقة التقويم الذاتي  -د

 اختبارات األداء  -هـ

االختبارات التحصيلية  -1

التحريرية املوضوعية، غري 

 موضوعية 

 االختبارات الشفوية  -2

 أدوات التقويم البديل: -3

 ملف اجناز املتعلم  -أ

 بطاقة املالحظة -ب

 اختبارات األداء  -ج

 بطاقة التقويم الذاتي  -د

 مميزات

 األدوات

 املستخدمة

تقيس معظم األهداف  -1

  .ومعظم عناصر احملتوى

األسئلة متدرجة من السهل  -2

  . الصعبإىل

تقيس كمية حمددة سواء  -1 

 .و احملتوىأمن اهلداف 

األسئلة ليس هلا مدى واسع  -2

  .من الصعوبة

تقيس معظم األهداف  -1

  .ومعظم عناصر احملتوى

  .األسئلة متدرجة الصعوبة -2
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    للوظائف اإلشرافيةباجلانب الرتبوي  معلومات إثرائية            التوجيه الفين العام للحاسوب

      الرتبوي التقويموظائف 

 وطرق التدريس.إعادة النظر يف األهداف الرتبوية واألدوات التعليمية واملناهج  •

   حتديد خطة املدرسة يف حتقيق أهدافها. •

 التعرف على ميول واجتاهات املتعلمني. •

          نقل املتعلم من صف إىل صف. •

 .التعرف على مواطن القوة والضعف لدى املتعلمني لتوجيههم •

 االرتفاع مبستوى العملية التعليمية. •

 خصائص التقويم الرتبوي اجليد

 له أغراض حمددة يقيمها حتى ال حيدث التخبط العشوائي. هادفا:أن يكون  •

 .يشمل العملية التعليمية جبميع مكوناتها وأبعادها أن يكون شامال: •

 حتى نهايتها أو قبلها. من بداية العملية أن يكون مستمرا: •

احرتام شخصية املعلم وقبوله لذاته ويقوم أيضا على مراعاة الظروف  حيث أن أن يكون التقويم دميقراطيا: •

 الفردية بني املتعلمني.

 أن يكون التقويم علميا ميتاز بسمات: •

 ضع لقياسه.أي يقيس ما ُو .....الصدق .

 أي أن تعطي الوسيلة نتائج ثابتة عند تكرار استخدامها. ......الثبات .

أي عدم تأثر نتائج االختبار بعوامل ذاتية مثل مزاج من يقوم بالتقويم أو حالته ... املوضوعية

 م آلخر، وال مع الشخص نفسه من وقت آلخر.املوضوعي ال ختتلف من مقّو مالنفسية. ونتائج التقوي

ستتتتتتتتويتات ال أن  التذي :أن يكون التقويم مميزا • ستتتتتتتاعتد على إظهتار الظروف الفرديتة، ويعني على التميز بني امل ي

يعلو فوق مستوى املتعلم، وال أقل من مستواه. بل يتناول مجيع جوانب القوة والضعف ويساعد على اكتشاف 

 املواهب والقدرات.

 يساعد على اقتصاد النفقات واجلهد والوقت. أن يكون التقويم اقتصاديا: •

      يعتمد على وسائل وأساليب متعددة ومتنوعة.أن  •

  

 عودة لقائمة احملتويات
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    للوظائف اإلشرافيةباجلانب الرتبوي  معلومات إثرائية            التوجيه الفين العام للحاسوب

 ) التعليم العام(  - لصفوف المرحلة االبتدائية )الصف الرابع والخامس( درجات مادة " الحاسوب " توزيع

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
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 مشروع ثاني مشروع أول تطبيق عملي املشاركة والتفاعل مشروع ثاني مشروع أول تطبيق عملي املشاركة والتفاعل
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 .له واجنازه للمهارات أثناء التقويم الصفي وتفاع املتعلمأنشطة صفية : تتمثل يف مشاركة  •

  ،،، يعتمد
 املوجه الفين العام للحاسوب



 
     للوظائف اإلشرافية

 

 

 

13 

    للوظائف اإلشرافيةباجلانب الرتبوي  معلومات إثرائية            التوجيه الفين العام للحاسوب

 )التعليم العام(  -درجات مادة " الحاسوب " للمرحلة المتوسطة  توزيع

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

جة
در

ال
 

ية
كل

ال
 

 درجة 60التقييم النهائي  درجة 40 التقييم التحصيلي
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 االختبار النهائي املشروع النهائي تطبيق عملي املشاركة والتفاعل االختبار النهائي املشروع النهائي تطبيق عملي املشاركة والتفاعل
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  .وتفاعله واجنازه للمهارات أثناء التقويم الصفي املتعلمأنشطة صفية: تتمثل يف مشاركة  •

 رصد درجة املتعلم يف التقييم التحصيلي تتم وفق ارتقاء مستوى املتعلم وليست تقديرية أو عشوائية. •

  ،،، عتمدي
  الفين العام للحاسوباملوجه 
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    للوظائف اإلشرافيةباجلانب الرتبوي  معلومات إثرائية            التوجيه الفين العام للحاسوب

 ) التعليم العام( - أدبي (( –) الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر  )علمي  توزيع درجات مادة " الحاسوب " للمرحلة الثانوية
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
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 االختبار املشروع عمالاأل االختبار املشروع توزيع درجات األعمال
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 .تتمثل يف مشاركة املتعلم وتفاعله واجنازه للمهارات أثناء التقويم الصفي أنشطة صفية** 
  ،،، يعتمد

 املوجه الفين العام للحاسوب

احملتويات لقائمة عودة  
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 ختباراتاال

الختبارات التحصيلية: هي األداة اليت تستخدم يف قياس املعرفة والفهم واملهارة ملادة دراسية معينه قياسا كميا بهدف ا

 يث يراعي فيه قواعد القياس والتقنني من ثبات وصدق.قياس نواتج التعلم لدي املتعلم يف شكل اختبار، حب

 أغراض االختبارات التحصيلية

 التعرف على ما ميتلكه املتعلم من املهارات الالزمة لتعلم حمتوى دراسي جديد. .1

 املتعلم. ىالوقوف على مواطن القوة والضعف لد .2

 تصنيف املتعلمني يف جمموعات وقياس مستوى تقدمهم باملادة. .3

 .ل املتعلمني يف مادة دراسية معينةتقدير املستوى العام لتحصي .4

 تنشيط دافعية التعلم والنقل من صف آلخر ومنح الدرجات والشهادات. .5

 اجليد  االختبارمواصفات 

 ء الذي من أجله وضع.ييف قياس الش اصادق االختبارأن يكون  الصدق: •

 نتيجة ثابتة تقريبًا إذا طبق أكثر من مرة حتت نفس الظروف ونفس اجملموعة. االختبارأن يعطي  :الثبات •

 مجيع املادة العلمية اليت درسها املتعلم. االختبارن مأن يتض الشمول: •

 عدم وضع أسئلة خيتلف عليها املصححون يف عملية التصحيح. ة:ياملوضوع •

 قادرا على إظهار الفروق الفردية بني املتعلمني. االختبارأن يكون  مراعاة مستويات املتعلمني: •

 .واالبتكارمساعدًا للمتعلم على اإلبداع  االختبارأن يكون  الدافعية: •

 مع ظروف الصف واملدرسة. يتالءم االختبار الواقعية: •

 أكثر من أسلوب للتقويم. استخدام التنوع: •

 سهلة وواضحة يف مستوى املتعلم. االختبارتكون لغة  الوضوح: •

 تصنيفات االختبارات  
 

 ثالثًا: حسب أسئلة اإلعداد ثانيًا: حسب الشكل أواًل: حسب الوظيفة

 مقننة شفهية ختبارات مسحا

 غري مقننة عملية ختبارات حتديد مستوىا

  كتابية ختبارات قصريةا
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 تصنيفات األسئلة  

 يةسئلة املقالاأل األسئلة املوضوعية ه املقارنةـــــوج

 

 أنواعها

 

 أسئلة الصواب واخلطأ ▪

 أسئلة االختيار من متعدد ▪

 أسئلة املزاوجة )املقابلة( ▪

 أسئلة إكمال الفراغ ▪ 

 أسئلة االستجابة املوجزة ▪

 أسئلة االستجابة املطولة ▪

 أسئلة الكتاب املفتوح ▪

 األسئلة البيتية  ▪

 عيوبها

 

 .يتطلب من واضعيها وقتًا وجهدًا يف اإلعداد -

 .الدراسة بصورة جمزأة وليست كاملةتشجع على  -

  .ال تقيس قدرة املتعلم على اختيار األفكار وتنظيمها -

 .تدفع املتعلم يف معظم األحيان على الغش والتخمني -

 .ال تغطي مجيع أجزاء املادة -

 تتأثر يف وضعها وتصحيحها بالعوامل الذاتية -

يف  اكبري اتستغرق وقتًا طوياًل وجهد -

 .تصحيحها

  .تقيس مجيع أوجه التعليمال ميكن أن  -

 

 كيفية التخطيط لبناء االختبارات التحصيلية
 

 منوذج اإلجابة وتوزيع الدرجات إعداد*  * حتديد موضوع االختبار 

 ختبار* وضع تعليمات اال االختبار * حتديد أهداف

 ختباراال* مراجعة وتدقيق  )جدول املواصفات(* حتديد األوزان النسبية لكل هدف. 

 ختباراال* إجراء وتنفيذ  * حتديد شكل االختبار

 ختباراال* تصحيح  * صياغة فقرات االختبار

 ختباراال* حتليل نتيجة  * ترتيب األسئلة

 ختباراال* تقويم  

 

   لالختبار امليزان النسيب / جدول املواصفات

ع يعلى املواض االختبارهو جدول يوضع لبيان الوزن النسيب لكل موضوع بالنسبة للمقرر ومن ثم توزيع درجات  •

  .النسبية ابأوزانهمقارنة 

 فيعد بالشكل التالي: .نالكل املواضيع ومتواز شامال االختباروضع جدول املواصفات لضمان أن يكون  •

 حتصيل املتعلم فيها.حتديد موضوعات املادة اليت يراد قياس  ▪

 حتديد عدد احلصص الالزمة لتدريس كل موضوع. ▪

 عداده من خالل املعادلة التالية:احتديد الوزن النسيب ملوضوعات املادة الدراسية وميكن االستفادة ب ▪

 x 100عدد احلصص الالزمة لتدريس املوضوع         الوزن النسيب ألهمية املوضوع  = 

    عدد احلصص الالزمة لتدريس املادة          
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 رحلة املتوسطةصف السابع املللمنوذج مليزان نسيب 
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 منوذج مليزان نسيب للصف احلادي عشر املرحلة الثانوية
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 االختبار إعدادخطوات 

 معني وحتدد له فرتة زمنية لتسليمه لرئيس القسم مع منوذج اإلجابة اختباربعمل  رمسيايتم تكليف كل معلم  •

 .حسب امليزان النسيب املتفق عليه

 .ويراجعه ويغري ما هو ضروري االختباريتسلم رئيس القسم  •

 .العتماده الفين على املوجه االختباريعرض رئيس القسم  •

 يف ظرف مغلق وخمتوم يف مكان أمني باملدرسة مبعرفة رئيس القسم. االختباريوضع  •

 تسحب األسئلة وتدبس وتوضع يف أظرف مغلقة وخمتومة يف مكان أمني باملدرسة حتت إشراف رئيس القسم. •

 .حتفظ األسئلة •

 .األوراق الزائدة تتلف •

 

 األسئلةمالحظات الواجب إتباعها عند وضع 

 ينبغي دراسة حمتوى املنهج وأهدافه دراسة وافية حتى تأتي األسئلة حمققة لألهداف اليت وضع املنهج وأهدافه •

 .الواجب حتقيقها

 يراعى يف األسئلة أن تكون شاملة ملوضوعات املنهج وموزعة على أجزائه املختلفة. •

 ، التحليل، االستنتاج(.يراعى التنوع يف ما تقيسه األسئلة من مهارات )احلفظ، التذكر •

 يراعى أن تكون األسئلة السهلة والصعبة قليلة، أما أغلب األسئلة متوسطة. •

 ينبغي أن تكون األسئلة واضحة العبارة خالية من اللبس والغموض. •

 ينبغي أن تكون األسئلة هلا إجابة واحدة. •

 يف مربع واضح أمامه. بندتوضع درجة كل  •

 تصحيح االختبار

 إرشادات تساعد املعلم على القيام بهذه املهمة على أسس علمية وبطريقة سريعة منها:هناك 

 وجود منوذج لإلجابات ألسئلة االختبار، حمدد فيها توزيع الدرجات على جزئيات السؤال. .1

 مراعاة الدقة أثناء التصحيح. .2

 االلتزام بنظام معني لتقدير الدرجات ليكون منصفا يف تقييم عمل املتعلمني. .3

 التغلب على العامل الشخصي عند تقدير الدرجات وعدم توقف عالمة امُلتعلم على من يصحح ورقته.  .4

 الرتكيز على إجابة امُلتعلم وليس على اخللفية السابقة ملستواه العلمي. .5

ضرورة توثيق ملفات اختبارات املعلمني بأخذ نسخ منها على وسيط ختزيين خارجي، ثم توضع نسخه  .6

  سجل االختبارات بالقسم.منه على قرص يف

، ويقصد باملراجعة إعادة تصحيح وليس فقط املراجعة العلمية والفنية جلميع أوراق املتعلمني بعد انتهاء التصحيح

 التأكد من مجع الدرجات.
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 ضبط جودة التصحيح 

اخللل والتعاون معهم يف  امدير املدرسة واملوجه األول بهذ عند وجود أي خلل يف جودة التصحيح جيب إبالغ

 اختاذ اإلجراء املناسب.

 

 حتليل أسئلة االختبار
 فوائد عديدة منها: تحليل االختباريقصد بتحليل أسئلة االختبار استخراج معامل الصعوبة، ول

وتشخيص  ،والقوة عند املتعلمنيمن خالل حتليل أسئلة االختبار يستطيع املعلم أن حيدد مواطن الضعف  •

وبناء على التغذية الراجعة من التحليل  ،األسباب سواء كانت فنية يف االختبار أم تربوية يف طريقة التدريس

 يتم العالج.

أسئلة جيد فيتخلص باملران والتدريب من  واضعجيعل منه  الفصلار من قبل معلم بإن حتليل أسئلة االخت •

 يب السؤال سواء من حيث الصياغة أو األخطاء الفنية األخرى.كثري من العيوب اليت تص

يستطيع املعلم أن حيصل على أسئلة جيدة من حيث الصعوبة والتمييز فيحتفظ بها ويستفيد منها يف  •

 االختبارات القادمة.

صعوبة معامل الصعوبة حيدد مواقع األسئلة يف االختبار فإذا كانت درجة معامل إن التعرف على درجات  •

 صعوبتها منخفضة معاملالسؤال عالية )أي السؤال سهل( تأتي هذه السؤال يف أول االختبار وإذا كانت درجة 

 وضع كل سؤال يف االختبار يف املكان املناسب هلا.يوهكذا  ،وضع يف نهاية االختباري)أي السؤال صعب( 

 

 معامل الصعوبة 

صعوبة سؤال ما يف االختبار، وهو عبارة عن النسبة املئوية من املتعلمني يفيد معامل الصعوبة يف إيضاح مدى سهولة أو 

        الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة وحيسب بتطبيق املعادلة التالية:

 س                                            
                        100ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ×   معامل صعوبة السؤال =

 ن                                          

 على السؤال إجابة صحيحة اأجابوس: عدد املتعلمني الذين  حيث: 

 جمموع املتعلمني ن:          
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 الثانية( /)األوىل  الفرتة الدراسيــــة   الفصــــــــل  الصـــــــــف 
        

عدد 

 املتقدمني 
  نسبة النجاح  العدد الكلي لألسئلة   عدد الراسبني 

  

معلم/ة 

 الفصل 
  درجة النهاية العظمى 

 

رقم 

 البند
 املهارة

 عدد
اإلجابات 

 الكاملة

عدد 
اإلجابات 

غري 
 الكاملة

عدد 
اإلجابات 
 مالحظات / اخلطأ الشائع اخلاطئة

 النسبة النسبة النسبة

  
   

 
   

  
   

 
   

  
   

 
   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

 اجملموع
    

   

  مالحظات عامة

رئيس القسم معلم الفصل 

  ]......................................[  ]......................................[ 

 ) النسبة = عدد اإلجابات / العدد الكلي لألسئلة ( :ةحظالم

 احملتويات لقائمة عودة

 

 
 وزارة الرتبية

 التوجيه الفين العام للحاسوب

 عملي اختبار تحليل التعليمية ]....................[منطقة 

 
 م 20/       20العام الدراسي     

 الفصل الدراسي ) األول / الثاني (
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   المرحلة المتوسطة  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاختبار مادة  عنقواعد الغياب 

 

 أوال: الغياب بعذر مقبول 

إذا تغيب املتعلم عن اختبار مادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعذر مقبول نهاية الفصل األول ميتحن يف  •

 الفصل الثاني يف )املنهج كامال(.نهاية 

 بعذر مقبول: إذا تغيب املتعلم عن اختبار مادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نهاية الفصل الثاني •

إذا كان جمموع درجاته طوال العام الدراسي جتاوز درجة النجاح حيتسب املتعلم ناجحا يف املادة  -

 الدراسية وفق نظام سجل الطالب.

فإنه حيق له دخول اختبار الدور  تجاوز درجة النجاحيمل ع درجاته طوال العام الدراسي إذا كان جممو -

جماالت دراسية، حيث حيتسب له )درجة معدل التقويم  الثاني مامل يكن راسبا يف أكثر من ثالثة

 البنائي + درجة اختبار الدور الثاني( وميتحن باملنهج كامال.

 مقبول غري : الغياب بعذر ثانيا

تكون درجة االختبار صفرا، وحيق له دخول اختبار الدور الثاني يف حالة حصوله على تقدير ضعيف لثالث مواد دراسية 

 على األكثر.
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 المرحلة الثانوية العملية باالختبارات  الغياب عنقواعد 

 

 

 

غياب املتعلم عن االختبار العملي يف الفرتة الدراسية األوىل بعذر مقبول ترحل درجة العملي إىل درجة  يف حال •

 االختبار العملي يف نهاية الفرتة الدراسية الثانية.

 

تضاعف له درجة الفرتة  بعذر مقبول يف الفرتة الدراسية الثانية غياب املتعلم عن االختبار العملي يف حال •

 الدراسية األوىل.

 

تعطى له  بعذر مقبول يف نهاية الفرتتني الدراسيتني واستمر غيابه غياب املتعلم عن االختبار العملي يف حال •

 فرصة أداء االختبار )يف فرتة امتحانات الدور الثاني(.

 

بعذر غري مقبول  املتعلم الذي يتغيب عن االختبار العملي يف أي فرتة دراسية ألي جمال من اجملاالت الدراسية •

 تكون درجته )صفرا(.

 

 

 

 

 

 

 

 عودة لقائمة احملتويات
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 إدارة الفصل  

 .الدراسية احلصةأثناء  املتعلمنيضبط سلوكيات  
 

 العناصر اليت جيب مراعاتها يف إدارة الفصل

 .اهلدوء •

 .املنظمةاملشاركة  •

 .االهتمام بعناصر دفرت املتابعة •
 

 إدارة الفصل العوامل املؤثرة يف

 توفر الصفات التالية يف املعلم:

 .تعلمنيمع امل صدرال سعة- ثبات االنفعاليالنفس والب ةثقال -باملادة  ملاماإل-حسن املظهر  
 

 : الدراسية صةما قبل احل

 خلق بيئة جاذبة يف الفصل. •

 .جيب أن تكون مفصلة وشاملة نتاجات التعلم)التحضري( وخصوصًا  الدرس إعدادالدقة يف  •

ستتتتتتتائتل تعليميتة متنوعتة إمتا: إعتداد • شتتتتتتتطتة ورقيتة، بطتاقتات  و لألوامر أو مطبوعتة حتتوي على تكبري أن

ستتتتتتتتخدم ستتتتتتتتخدامبرجمية مثل يف الدرس،  ةلأليقونات امل ستتتتتتتجيل خلطوات  ا العروض التقدميية، ت

 .االختبارات اإللكرتونية كتقويم صفي املهارة عمليا،تنفيذ 
 

 : الدراسية احلصةأثناء 

 .تواجد يف الفصل من بداية احلصةال •

 .التعزيزات اإلجيابية املتنوعة أمساءهم يف مااستخدو أثناء أخذ الغياب املتعلمنيتعلم أمساء  •

 .باحلديث أثناء شرح للدرس للمتعلمنيعدم السماح  •

 .باستخدام بطاقات املتابعة الصفية املتعلمتوثيق سلوكيات وأنشطة  •

 ، استخدام اسرتاتيجيات مناسبة للدرس.إجادة توزيع زمن احلصة •

 : عن طريق التفاعل يف الفصل زيادة •

 التدريس. بالتنوع يف طرق إثارة التفكري-التقويم املستمر ألهداف الدرس - الرتكيز على املادة -

 .السخرية أوالشتم  أوالسب - التقليل من شأن املتعلم- العقاب البدني ضرورة االبتعاد عن: •
 

  مناط إدارة الفصلأ

 ال يوجد منط واحد مثالي مع مجيع املتعلمني يف مجيع املراحل يف مجيع الظروف. 

 .  (التسلطياألوتوقراطي ) النمط

                    .(الفوضوي) النمط غري املوجه

 (.ي)الشور النمط الدميوقراطي

  عودة لقائمة احملتويات
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 النشاط المدرسي 

 

النشاط املدرسي على أنه جمموعة من الربامج واألنشطة اليت تهتم باملتعلم وتعين مبا يبذله من جهد عقلي  يعرف

بدني يف ممارسة أنواع النشاط اليت تتناسب مع قدرته وميوله واهتماماته داخل املدرسة وخارجها حبيث يساعد  أو

تنمية شخصية املتعلم من مجيع  إىلذلك على إثراء اخلربة واكتساب مهارات معينة واجتاهات مرغوبة تؤدي 

 .ومتطلبات تقدم اجملتمع ورقيهنمو جوانبها مبا خيدم مطالب ال

 

 2023 /2022ية تطبيق النشاط املدرسي للعام الدراسي آل

 فرتة تطبيق النشاط املدرسي تكون مستقطعة من اليوم الدراسي على النحو التالي: •

املرحلة 

 االبتدائية

( 30( دقائق من كل حصة مبجموع )5تستقطع )

( دقائق من 10دقيقة إضافة إىل استقطاع )

 الفرصة.

( 40مدة حصة النشاط )

 أربعون دقيقة.

املرحلة 

املتوسطة 

 والثانوية

( 35( دقائق من كل حصة مبجموع )5تستقطع )

( دقائق من 10دقيقة إضافة إىل استقطاع )

 الفرصة.

 ( 45مدة حصة النشاط )

 مخس وأربعون دقيقة.

 .2023وحتى نهاية شهر مارس  2022فرتة النشاط املدرسي من بداية شهر نوفمرب يبدأ تطبيق  •

تقوم اإلدارات املدرسية بإصدار مناذج جلميع األنشطة املدرسية املقرر تطبيقها يف مدارسهم وارساهلا  •

ألولياء األمور ملساعدة أبنائهم يف اختيار النشاط األنسب مليول ومواهب أبنائهم ليتم توجيههم 

 التوجيه السليم.

مدير عام املنطقة التعليمية ومدير  ترتك حرية حتديد يوم تطبيق فرتة النشاط املدرسي للتنسيق بني •

إدارة األنشطة الرتبوية جلميع مدارس املنطقة التعليمية )يوم موحد على مستوى املنطقة التعليمية( 

 فرتة النشاط أثناء الدوام املدرسي ويبتعد عن التطبيق يف نهاية الدوام املدرسي.على أن تكون 

ة االختبارات يف نهاية الفرتة الدراسية األوىل، من يتوقف عن العمل بفرتة النشاط مؤقتا أثناء فرت •

 .2023 /2022العام الدراسي 
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 األنشطة املدرسية

 :تتضمن األنشطة املدرسية إىل جانب مجاعات األنشطة على اختالف جماالتها الفعاليات التالية

 .املسابقات .1

 الندوات. .2

 املعارض. .3

 املهرجانات. .4

 باملناسبات املختلفة.االحتفاالت املدرسية  .5

 الزيارات أو الرحالت الطالبية. .6

 املؤمترات الطالبية. .7

 ورش العمل. .8

 احملاضرات. .9

 املخيمات. .10

 مقرتح للربامج واألنشطة اليت ميكن ممارستها أثناء فرتة النشاط

 التدريب واالستعداد للمسابقات املقررة من قبل التواجيه الفنية العامة. .1

 أنشطة ثقافية: .2

 الرتبية اإلسالميةمجاعة  ▪

 مجاعة الندوات واحملاضرات ▪

 مجاعة الصحافة املدرسية ▪

 مجاعة أصدقاء املكتبة ▪

 مجاعة حتسني اخلطوط ▪

 مجاعة اخلطابة ▪

 مجاعة االجتماعيات ▪

 مجاعة اإلذاعة ▪

 

 اجتماعيةأنشطة  .3

 مجاعة الرحالت والزيارات ▪

 مجاعة التعاون املدرسي ▪

 مجاعة املقصف املدرسي ▪

 مجاعة الرتشيد ▪

 لنظاممجاعة ا ▪
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 مجاعة أصدقاء الشرطة )ملدارس البنني فقط( ▪

 مجاعة األلعاب الشعبية ▪

 

 أنشطة فنية: .4

 مجاعة املوسيقى ▪

 مجاعة الفنون ▪

 مجاعة املسرح ▪

 

 أنشطة علمية: .5

 مجاعة البحوث العلمية ▪

 مجاعة املشروعات العلمية ▪

 مجاعة املخترب ▪

 مجاعة اجليولوجيا ▪

 األمساك(تربية  -مجاعة اهلوايات العلمية )التصوير  ▪

 مجاعة العروض واحلاسوب ▪

 مجاعة محاية البيئة ▪

 اجلماعة الزراعية ▪

 مجاعة النظافة ▪

 مجاعة الغذاء الصحي ▪

وتهدف هذه الربامج إىل اكساب الطلبة خربات عديدة وجديدة من خالل االطالع على أحدث التطورات 

جوانبها املتعددة وتساعد على العلمية احلديثة واملهارات احلياتية اليت تساعد على تنمية شخصياتهم يف 

 غرس القيم واالجتاهات املرغوبة وإقامة جسرا للتعاون بني البيت واملدرسة.

 
 

 عودة لقائمة احملتويات
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 الملحقات  

 
 

 29 ....................................................................................................................................... األهداف الرتبوية

 30 ................................................................................................................................. اهلدف الشامل للرتبية

 31 ........................................................................................................................ احلاسوب  ملادة العامة  األهداف

 32 .......................................................................................................... املتوسطة  للمرحلة  املعلوماتية  مادة  أهداف

 33 ................................................................................................. األهداف العامة ملناهج احلاسوب للمرحلة الثانوية

 34 .................................................................................................................................... وكيةاألهداف السل

 39 ....................................................................................................................................................  املنهج

 41 ...................................................................................................................................... مسرد املصطلحات

 44 ................................................................................................................................................... املصادر

  

 

 على النشرات، أدلة املعلم واملستجدات بالساحة الرتبوية .. االطالعلالستعداد للمقابلة ضرورة مالحظة: 

 
 

 عودة لقائمة احملتويات
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 التربوية  األهداف

 لعملية الرئيسي العصب هي الرتبوية فاألهداف. فعال تربوي برنامج ألي الرئيسية اخلصائص أوىل هي واحملددة الواضحة ألهدافا

 .بناءة وغري وعشوائية تائهة تصبح بدونها حيث. الرتبية

 حتدد مجلة أو عبارة هو الرتبوي فاهلدف ذلك وعلى. وحتدياته وطموحاته وأوضاعه اجملتمع فلسفة تعكس مرآة الرتبوية األهداف 

 التغريات تصف عبارة وهو التدريسي املوقف يف وتفاعله التعلم خبربات مروره نتيجة املتعلم لدى ظهوره اجملتمع يأمل مرغوبا سلوكا

 .متنوعة تعليمية خبربات مرورهم نتيجة املتعلمني شخصيات يف لتحقيقها نسعى اليت السلوكية

 األهداف اشتقاق مصادر

 :يلي ما الرتبوية األهداف منها تشتق اليت املصادر أبرز من

 .الثقايف وتراثه وحاجاته الرتبوية وفلسفته اجملتمع . 1

 .وتعلمهم تفكريهم وطرق العقلية وقدراتهم ودوافعهم وميوهلم وحاجاتهم املتعلمني خصائص . 2

 .والتكنولوجي العلمي التطور نتيجة مشكالت من اجملتمع يواجه وما ومتطلباتها، املعرفة وأشكال التعلم، عملية مكونات.  3

 .النفس وعلم والتعليم الرتبية يف املختصني اقرتاحات . 4

 .وتنفيذها إعدادها يف املشاركني واملعلمني الرتبوية، املناهج معدي واجتاهات ورغبات دوافع . 5

 الرتبوية األهداف مستويات

 : إىل الرتبوية األهداف تقسيم وميكن

 التعليمية للمراحل خاصة تربوية أهداف عامة تربوية أهداف

 تتحقق الصياغة عامة النطاق واسعة شاملة أهداف

 بأهداف مرتبطة.  كاملة تربوية عملية طريق عن

 يف كبري تغري إىل تشري. اجملتمع وخصائص الدولة

 .صاحل مواطن بناء مثل املتعلم سلوك

 بوحدة أو معني دراسي مبقرر ترتبط أهداف هي

 وتوضح بدقة حتدد األمد قصرية أهداف وهي تدريبية

 أو معني مقرر دراسة من املتعلم يتعلمه أن جيب ما

 حتديدا أكثر صياغتها وتكون معني، بنشاط القيام

 برنامج دراسة مثل .العامة األهداف من وختصيصا

MS Access  الثانوية املرحلة يف. 

 

 عودة لقائمة احملتويات              عودة للملحقات            
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 للتربية الهدف الشامل 

 هدف الرتبية يف دولة الكويت إىل ت

روحيًا وخلقيًا وفكريًا واجتماعيًا وجسميًا إىل أقصى ما تسمح  املتكاملالشامل  ـوتهيئة الفرص املناسبة ملساعدة األفراد عـلى النم ”

، ويف ضوء مبادئ اإلسالم، والرتاث العربي، والثقافة وآمالهاستعداداتهم وإمكاناتهم، يف ضوء طبيعة اجملتمع الكوييت وفلسفته  به

ءة يف تقدم اجملتمع الكوييت خباصة، واجملتمع البنا للمشاركة، مبا يكفل التوازن بني حتقيق األفراد لذواتهم وإعدادهم املعاصرة

 “.بعامة والعامليالعربي 

 أواًل: األهداف املتصلة بالعقيدة اإلسالمية

 خالل من اإلبداعية اإلنسان قدرات يف والتفكري التأمل على قدراتهم بتنمية املتعلمني لدى اإلمياني اجلانب تعميق .1

 .املعلومات تقنية يف املذهل التطور

 تقنية مع التعامل جمال يف اخلاصة األخالقية واملبادئ بالقيم التمسك حنو الصاحلة واالجتاهات السليمة امليول تنمية .2

 .املعلومات

 ثانيًا: األهداف املتصلة بطبيعة اجملتمع الكوييت

 والتفكري  )اخل . . . اخلوارزميات،(  مثل احلاسوب علم تطور جمال يف واإلسالمي العربي الرتاث دور املتعلمني تعريف .1

 .العلمي

 الوطنية التنمية خطط احتياجات لتوفري احلديثة والتقنية العلمية الدراسات على اإلقبال حنو املتعلمني اجتاهات تنمية .2

 .للبالد والتنموية االقتصادية التطلعات وحتقيق

 ثالثًا: األهداف املتصلة بطبيعة العصر

 . العصر بها يتسم اليت املعلومات جمال يف اخلاصة للتقنيات السريعة التغريات مع للتكيف املتعلمني تنمية .1

 .احلواسيب باستخدام املشكالت حل أسلوب خالل من العلمي التفكري على املتعلمني قدرة تنمية .2

 برجميات من خمتلفة تطبيقات استخدام خالل من والتقصي البحث ومهارات الذاتي التعلم مهارات املتعلمني إكساب .3

 .احلاسوب

 رابعًا: األهداف املتصلة خبصائص املتعلمني وحاجاتهم ومتطلبات منوهم 

 الربامج كتابة خالل من واالبتكار اإلبداع على القادر العقل بناء إىل يؤدي الذي العقلي النمو على املتعلمني مساعدة .1

 .املختلفة التطبيقات واستخدام

 .املختلفة باملشاريع اجلماعي العمل خالل من للمتعلمني السليم االجتماعي النمو حتقيق .2

 بالرسومات اخلاصة املختلفة التطبيقات باستخدام املتعلمني لدى اجلماعي التعبري على والقدرة الفين التذوق تنمية .3

 .النصوص وتنسيق

  .املعلومات لتقنية املختلفة اجملاالت يف املهنية وميوهلم قدراتهم معرفة على املتعلمني مساعدة .4

 عودة لقائمة احملتويات عودة للملحقات   
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 الحاسوب لمادة العامة  األهداف

 املتعلمني عند حتقيقها إىلالرتبوية  املؤسسات تسعى اليت الرتبوية للعملية حمددات مبثابة الدراسي للمنهج العامة األهداف عتربت

 األهداف هذه تنسجم حبيث ،(حركية والنفس العقلية والوجدانية) اإلنسانية الشخصية أبعاد يف وملحوظة مرغوبة نتائج شكل على

 املقررة الدراسية واملواد وخصائصهم املتعلمني وحاجات اجملتمع فلسفة بدورها عن واملنبثقة والتعليم للرتبية العامة األهداف مع

يتضمنها  أن الدراسي املنهج على يتوجب اليت احلاسوبية والتكنولوجية العلمية املتغريات ضوء ويف .فيها التفكري وطرق وطبيعتها

 العام التعليم يف التكنولوجية احلاسوبية الرتبية منهج يتضمن أن يقرتح فإنه ،والتكنولوجي والتطبيق املعرفة بني توازن إجياد بهدف

 :التالي على النحو وهي احلاسوب منهج لبناء الفلسفية األسس من املنبثقة العامة األهداف

 الدين روح خالل والتصرف من بأمورهما، واالهتمام والعربية اإلسالمية باألمتني واالعتزاز اإلسالمي، بالدين اإلميان تعميق .1

 .واملعلومات االتصال تقنييت مع التعامل بأخالقيات بااللتزام اإلسالمي

 للوعي خبصائصه احلاسوبية التعليمية األنشطة توظيف خالل من الكوييت باجملتمع واالعتزاز للوطن الوالء تنمية .2

 .قضاياه كافة مع اإلجيابي والتفاعل 

 املواقف املشكالت ومواجهة حل يف واملعلومات االتصال تقنييت واستخدام املختلفة، مبستوياتها التفكري مهارات تنمية .3

 .الفراغ، وغريها أوقات واستثمار القرار، اختاذ وحكمة الرأي، عن التعبري حبرية احلياتية،

 التذوق وترتقي بنواحي اليدوي، العمل احرتام تعزز اليت احلاسوبية، التقنية واالجتاهات واملهارات املفاهيم اكتساب .4

 .العمل سوق احتياجات تتطلبه مبا املهين الوعي وتنمي والفين، اجلمالي

 احلصول يف على املنافسة القدرة وتنمية فريق، يف اجلماعي والعمل (Co–Operative Learning) التعاوني التعلم تشجيع .5

 .الكرتونيًا ونشرها خمتلفة، حاسوبية أنشطة وإنتاج وتصميم ابتكار يف وتوظيفها املعلومات، على

 كأدوات والشبكات، وتوظيفها (Multimedia) املتعددة والوسائل التقنية املستحدثات استخدام على القدرة اكتساب .6

 .معها والتكامل املختلفة الدراسية اجملاالت خلدمة

 املعلمني احتياج يف إطار العاملية الثقافات على واالطالع أدواتهما، من والتمكن واملعلوماتية املعرفة عصر يف للعيش التهيئة .7

 واملساواة، والعدالة العاملي، السالم الدميقراطي، وثقافة النهج مبادئ إطار يف معها، والتفاعل بشعوبها واالتصال واملتعلمني،

 .العربية األصيلة وقيمنا السمحة، اإلسالمية عقيدتنا خالل ومن

 للمعلومات، املصادر املتنوعة مع التعامل على القدرة وتطوير املستمر، التعلم على والتدريب الذاتي، التعلم مهارات اكتساب .8

 العالقات على حتافظ متوازنة بصورة اجملاالت، شتى ودراسة والتقصي للبحث احلاسوبية التقنيات خمتلف واستخدام

 .واالجتماعية األسرية

 .هلم التعلم املباشرة مصادر وإتاحة واملعلمني املتعلمني الحتياجات املالئم العلمي مبحتواها املعلوماتية البيئة جيادإ .9
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 المتوسطة للمرحلة  المعلوماتية  مادة هدافأ

 
 .استخدامه وجماالت وبراجمه احلاسوب أنواع حول املتعلم معلومات تنمية .1

 وحل والتعلم التعليم يف العملية وتطبيقاتها والربجمية املادية باملكونات اخلاصة احلاسوبية التكنولوجية باملفاهيم يلم .2

 .املشكالت

 .وفعالية بكفاءة وملحقاته للحاسوب املادية املكونات يستخدم .3

 .وفعالية بكفاءة املناسبة احلاسوبية والتطبيقات الربجميات يستخدم .4

 والتعاون الفردي، اإلنتاج تعزيز خالل من الرتبوية العملية لدعم وملحقاتها واملعلوماتية التكنولوجية األدوات يستخدم .5

 .الفين واحلس العلمي، والبحث املستمر، والتعليم اجلماعي،

 .الفصل داخل وملحقاته للحاسوب استخدامه عند زمالئه ويشارك يتعاون .6

 املرتبطة هادفة تربوية مشاريع وإنتاج وتصميم ختطيط يف مشاركته خالل من للمتعلم واالبتكار اإلبداع فرص إتاحة .7

 الفصل وخارج داخل احلاسوبية التكنولوجيا مصادر باستخدام والقومي والديين الوطين االجتاه ذات املنهج خبربات

 .واآلخرين زمالئه مع بالتعاون وذلك الدراسي

 اجتماعي سلوك وميارس واملعلوماتية احلاسوبية للتكنولوجيا األمثل باالستخدام املتعلقة األساسية القضايا يناقش .8

 .االستخدام سوء على املرتتبة العواقب على ويتعرف استخدامها عند اجيابي وأخالقي

 .العمل وجماالت اجملتمع على وتأثريها واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا جمال يف احلديثة بالتغريات يلم .9

 .املشكالت وحل متنوعة أعمال إلجناز املناسبة احلاسوبية التكنولوجية واملصادر األدوات خدمويست خيتار .10

 املعارفو املعلومات مصادر عن خباصة اإلنرتنت شبكة وأدوات بعامة االتصال وسائل باستخدام واآلخرين زمالئه مع يبحث .11

 .هلا املناسبة احللول وإجياد باملنهج املتعلقة والقضايا واملفاهيم

 .عليها والتعليق زمالئه ومشاريع أنشطة بنقد اإلجيابي النقد يف املتعلم مهارات تنمية .12

 .استخدامه وجماالت وبراجمه احلاسوب أنواع حول املتعلم تقدير .13

 

 عودة لقائمة احملتويات         عودة للملحقات
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 هج الحاسوب للمرحلة الثانوية ااألهداف العامة لمن

 واًل: األهداف املتصلة بالعقيدة اإلسالمية أ

تعميق اجلانب اإلمياني لدى املتعلمني بتنمية قدراتهم على التأمل والتفكري يف قدرات اإلنسان اإلبداعية من خالل  .1

 . تقنية املعلوماتلتطور املذهل يف ا

تنمية امليول السليمة واالجتاهات الصاحلة حنو التمسك بالقيم واملبادئ األخالقية اخلاصة يف جمال التعامل مع  .2

 . تتقنية املعلوما

 ثانيًا: األهداف املتصلة بطبيعة اجملتمع الكوييت  

احلاسوب من خالل مشاريع العمل املطلوبة وتعزيز تعريف املتعلمني دور الرتاث العربي واإلسالمي يف جمال تطور علوم  .3

 . ات التفكري العلمي لدى املتعلمنيمهار

تنمية اجتاهات املتعلمني حنو اإلقبال على الدراسات العلمية والتقنية احلديثة لتوفري احتياجات خطط التنمية  .4

 . عات االقتصادية والتنموية للبالدالوطنية وحتقيق التطل

 ملتصلة بطبيعة العصر ثالثًا: األهداف ا

تنمية املتعلمني للتكيف مع التغريات السريعة لتقنية املعلومات وكيفية توظيفها التوظيف األمثل لطبيعة العصر  .5

 وحاجاته. 

 تنمية قدرة املتعلمني علـى التفكري العلمي من خالل أسلوب حل املشكالت باستخدام احلاسوب.  .6

برجميات حاسوبية لتقصي من خالل استخدام تطبيقات وومهارات البحث وا إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذاتي .7

 متعددة. 

 رابعًا: األهداف املتصلة خبصائص املتعلمني وحاجاتهم ومطالب منوهم 

وتصميم  إعدادبناء العقل القادر على اإلبداع واالبتكار من خالل  إىلمساعدة املتعلمني على النمو العقلي والذي يؤدي  .8

 . ددة واستخدام التطبيقات املختلفةاملشاريع املتع

 . لعمل اجلماعي باملشاريع املختلفةحتقيق النمو االجتماعي السليم للمتعلمني من خالل ا .9

 . خدام التطبيقات املختلفة للحاسوبتنمية التذوق الفين والقدرة على التعبري اجلماعي لدى املتعلمني باست .10

 .ة لتقنية املعلومات واستخداماتهاى معرفة قدراتهم وميوهلم املهنية يف اجملاالت املختلفمساعدة املتعلمني عل .11

 عودة لقائمة احملتويات عودة للملحقات     
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 األهداف السلوكية 

 السلوكي اهلدف عريفت

 وصفي تعبري هو أو. للمالحظة قابل سلوك هيئة على املتعلم من حتقيقه املرغوب التعلم لناتج وحمدد وواضح دقيق وصف

 .معينة تعليمية خبربة املتعلم مرور بعد تقوميه ميكن والذي املتعلم سلوك يف حدوثه املتوقع( املرغوب) للتغيري

 

  الرتبوية العملية يف األهداف حتديد إجيابيات

 .اهلدف هذا لتحقيق املناسب( احملتوى) العلمية املادة اختيار على املعلم يساعد .1

 .املالئمة الرتبوية األنشطة اختيار على املعلم يساعد .2

 .املطلوبة التعليمية الوسائل حتديد على املعلم يعني .3

 املتعلم حتقيق مدى على وحيكم يقيس الذي التقويم أسلوب بتصميم وذلك املتعلمني تقويم عملية املعلم على يسهل .4

 .املرجو اهلدف

 .منه املطلوب إدراك على ويساعده للنجاح الالزم األداء مستوى للمتعلم حيدد .5

 

 السلوكي اهلدف أجزاء

 . األساسية السلوكي اهلدف أجزاء .1

 . بدقة التعلم سلوك حيدد الذي السلوكي املضارع الفعل •
 . حتقيقها املراد املهارة: احملتوى •

 

 . االختيارية السلوكي اهلدف أجزاء .2

 اإلتقان درجة ،اهلدف حتقق إىل يشري والذي لألداء املقبول املستوى أي-  األداء من األدنى احلد :األداء معيار

 .املتعلم من املطلوبة

 السلوكي اهلدف صياغة شروط

 .وحمدد للفهم قابال املعنى واضح اهلدف يكون أن .1

 .املعلم سلوك وليس املتعلم سلوك على اهلدف يركز أن .2

 .التعلم نشاط وليس التعلم تجان اهلدف يصف أن .3

 (مركبا هدفا يكون أال. )للتعلم واحد تجان على اهلدف عبارة تقتصر أن .4

 .والقياس للمالحظة قابال اهلدف يكون أن .5
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 السلوكية األهداف تصنيف

 .بلوم العلماء هؤالء أهم منو األداء، جوانب أساس على السلوكية األهداف تصنيف العلماء من الكثري حاول

 .الوجداني اجملال حركي، النفس اجملال املعريف، اجملال: هي ثالثة جماالت إىل السلوكية األهداف وزمالؤه بلوم صنف 

 .واالنفعال والعمل الفكر وهي اإلنسان بها يقوم اليت الوظائف أنواع التصنيف هذا ويقابل

 املعريف اجملال: أوال

شتتاطات العقلية بالعمليات املعريف اجلانب يهتم صتتل اليت الذهنية والن  تت

ستتتتتتتاليتب الطرق ومعرفتة والتتذكر، الفهم وعمليتات احلقتائق مبعرفتة  واأل

صتتتتتة ستتتتتم. والتعميمات واملبادئ املفاهيم وبناء املعلومات مبعاجلة اخلا  وق

ستتتتتتتتويتات ستتتتتتتتت إىل اجملتال هتذا صتتتتتتتتاعتدي ترتيتب يف متتدرجتة م  وهتذه ت

    .تعقيدا األكثر إىل البسيط من تتدرج املستويات

 عن واملعارف املعلومات اسرتجاع أو تذكر يعين :التذكر مستوى .1

 .عليها التعرف أو الذاكرة من استدعائها طريق

 ، يسرد..، يعدد، يعّرفأمثلة على أفعال هذا املستوى: يتذكر

 .جديدة أشكال يف صياغتها أو وتفسريها وترمجتها البيانات أو املعلومات معاني إدراك يعين :الفهم مستوى .2

 ، يعلل ..، يستنتج، يفسريوضح ،يرتجمأمثلة على أفعال هذا املستوى:  

 

 استخدام املعلومات وتوظيفها يف مواقف جديدة، ويشمل استخدام القواعد والقوانني.أي  مستوى التطبيق: .3

 ، يربهن ..، يعمم، يشغل، يربط، يستخدميطبقأمثلة على أفعال هذا املستوى: 

 استنتاج على القدرة ذلك ويتطلب بينها، العالقات وبيان اجلزئية، مكوناتها إىل املعرفة حتليل به يقصد :التحليل مستوى .4

 .القيم وصياغة غريها، عن احلقائق صياغة ومتيز اهلامة العناصر متيز حمددة، غري مسلمات

 ، يضيف ..، يقسم، مييزحيللأمثلة على أفعال هذا املستوى: 

 هذه بني الفصل يظهر ال حبيث واحدة، كلية وحدة لتكوين بعضها مع األساسية العناصر أو األجزاء مجع أي :الرتكيب مستوى .5

 .العناصر

 ، يبين ..، يصمم، يعد، ينتج، يركبيؤلفأمثلة على أفعال هذا املستوى: 

  الشواهد من أساس على يكون مناسبة قرارات اختاذ أو ما، نظرية أو معينة فكرة قيمة على حكم إصدار أي :التقويم مستوى .6

 .كالهما أو اخلارجية املعايري أو الداخلية األدلة أو

 .. من يتحقق، ، يفضل، يقارن، ينقد، يقرر، يوازن، حيكميقومأمثلة على أفعال هذا املستوى: 

 التقويم
 

 الرتكيــب
 

 التحلـــــــيل
 

 التطبيـــــــــــق
 

 الفـــــــــــــــــــهم

 التذكــــــــــــــــــــــر
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 املهاري /حركي النفس اجملال: ثانيا

 وتنسيق استخدام تتطلب اليت املهارات على يركز اجملال هذا أن أي املتعلم، عند ركيةاحل هاراتبامل يهتم اجلانب النفس حركي

 حركية مهارة ألي املتعلم فإتقان اآلخرين، اجملالني عن اجملال هذا فصل ميكن وال. عمل أي ألداء األنشطة مثل اجلسم عضالت

 .به واقتناعه ميله ومدى املتعلم، تلقاه الذي التدريب نوع وكذلك تعلمها اليت النظرية العلمية للمادة إتقانه على يعتمد

 املالحظة مستوى -1

 يف كلها احلواس واستتخدام والعناصتر األشتياء مالحظة حيث من حركية النفس املهارات تكوين إىل يستعى املستتوى هذا

 .ببعض بعضها وعالقاتها ومكوناتها األشياء لتفاصيل إدراكه إىل يؤدي مما املالحظة

 ..يشاهد ،يصف ،يفرق ،يعاين يفحص، ،يستكشف يتابع، ،يراقبأمثلة على أفعال هذا املستوى: 

 التقليد مستوى -2

 .شاهدها اليت اخلطوات نفس متبعًا معني عمل من جزء أو عمل بأداء املتعلم يقوم

 .. يعزل ،خيتار ،ينسق، يسجل ،يقلد ،يتبع ،ينسخ ،يكرر ،يتنقلأمثلة على أفعال هذا املستوى: 

 

 التجريب مستوى -3

صتتة يتاح ستتان مهارات تقليد أو أداء أو عمل فر  أن حيث حرفيًا، تقليدًا وليس قبل، من والحظه شتتاهده ما على معتمدًا ما إن

 .التقليد مستوى من أعلى املستوى هذا

 ..جيرد ،يصور ،ينظم يكتب، ،يفرق ،حياول ينفذ ،ينتج ،يعمل ،جيرب ،يؤديأمثلة على أفعال هذا املستوى: 
 

 املمارسة مستوى -4

ستتتتتتة بتلقائية ما مهارة يؤدي أن ستتتتتتال ستتتتتتتوى هذا يف أداءه مظاهر ومن.  و  اجلهد وقلة األخطاء، وقلة األداء ستتتتتترعة زيادة امل

 .املهارة أداء يف متقدم ملستوى الوصول نتيجة

 ..يقيس ،يربط ،ميارس ،يكرر ،يعرض ،يكتب ،يطبع ،يرفع يقرأ، ،جيمعأمثلة على أفعال هذا املستوى: 
 

 

 واإلتقان التكيف مستوى -5

ستتتتتوى يف املهارة تكون على يدل ستتتتهولة األداء أو املهارة أو احلركة يؤدي أن للمتعلم ميكن حيث عاٍل، م ستتتترعة، ب ستتتتم و  ويت

 .واإلمكانات واجلهد الوقت يف توفري مع واإلتقان باجلودة املستوى هذا يف األداء

 .. خيطط، يكيف يغري ،يهذب ،يف يتحكم ،يربط ،يشكل ،يرسم ،جييدأمثلة على أفعال هذا املستوى: 
 

 

 اإلبداع مستوى -6

ستتتتتوى هذا يف صتتتتل عالية مبقدرة املهارة تنفيذ يتم امل ستتتتاليب أو مناذج وإحداث التطوير على القدرة إىل ت  أثناء يف جديدة أ

 .معني عمل أداء

 ..يعلق ،يكّون ،يؤلف ،يبتكر ،يبين ،ينشئ ،يصمم   يطور ،يستخدم يتمم، ،يستحدثأمثلة على أفعال هذا املستوى: 
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 (العاطفي) االنفعالي اجملال/  الوجداني اجملال: ثالثا

 ميثتل لكونته اجلتانتب هتذا أهميتة وترجع. والتعتاون واالحرتام كتالتقتدير والقيم والعواطف بتاالجتتاهتات يهتم اجلتانتب الوجتداني

ستتتتتتلوك حمركات ستتتتتتاني، ال ستتتتتتتجابته يف املتعلم أن آخر ومبعنى اإلن  تلك كانت ستتتتتتواء هلا، يتعرض اليت للمواقف اليومية ا

صتتتية أو اجتماعية علمية، املواقف شتتتكل واليت عنده، املوجودة الدوافع نوع على يعتمد إمنا شتتتخ  الوجداني البناء جمموعها يف ت

ستتتتتتتة يف الوجتداني التعلم وزمالءه كراثوول ديفيتد صتتتتتتتنف وقتد .للمتعلم ستتتتتتتتويتات مخ ستتتتتتتتجتابتة، االنتبتاه،: هي م  التقتدير، اال

  .القيم تكوين التنظيم،

 عقل هو الوجداني اجملال إىل األساسي فاملدخل. تاما تكامال متكامالن ألنهما املعرفية عن الوجدانية اجلوانب عزل اخلطأ ومن

 الستلم، هذا قمة حيتل التقويم مستتوى أن جند فإننا املعرفية املستتويات ستلم إىل نظرنا ولو املعريف، اجلانب ميثل الذي اإلنستان

صتتدار على القدرة عن عبارة التقويم أن إىل القول ستتبق ولقد  تكونت املتعلم نفس يف داخلية معايري هلا األحكام وهذه األحكام، إ

 من جاءت خارجية معايري هناك وأيضتا وجدانية، عناصتر وكلها اجملتمع، يف الستائدة والتقاليد واملعتقدات االجتاهات من لديه

 .للعلوم األساسية املبادئ

 (:التلقي) االنتباه مستوى -1

ستتتوى هذا ففي ضتتوله يدفعه مما ما مثري إىل املتعلم انتباه جذب يتم امل ستتعي – التلقائي – ف  صتتفات على التعرف إىل لل

صتتتتتتتائص ستتتتتتتيط الوعي من التعلم نتائج وتتفاوت. املثري هذا وخ أمثلة على أفعال  .االنتقائي أو االختياري االهتمام إىل الب

 ..يستخدم يتوقع، حيفظ، يستمع، يصغي،هذا املستوى: 

 

 :االستجابة مستوى -2

ستتتوى هذا ويف شتتارك أن املتعلم من يتطلب امل ستتتوى يف مت ما على بناء التعليمي املوقف يف ي ستتابق امل  االنتباه، جذب من ال

شتتاركة ستتت تلقائية تكون أن يفرتض وامل ضتتة ولي ضتتح. املعلم من مفرو أمثلة على أفعال  .واالهتمامات امليول خالهلا من يت

ستتتتتتوى:  ستتتتتتمع، خيتار، يعزل، يتحكم،هذا امل ضتتتتتل ي صتتتتتف ،يف  ،يطيع ،يبادر ،حيكي ،جييب ،يناقش ،يتعاون ،يوافق ،يتبع ،ي

 ..يف يشارك

 

 :التقدير مستوى -3

 ما موضتوع أو لشتيء وتقديره إدراكه لديه فيتأكد الواضتحة، واإلجيابية بالفاعلية املستتوى هذا يف املتعلم ستلوك يتميز

شتتتيء حول نظره وجهة عن يعرب ثم ومن قيمه، تتكون املتعلم اجتاهات تكون خالل ومن ذاتيًا، تقديرًا ضتتتوع أو ال ضتتتوح املو  بو

ضتتتحة وثقة وتلقائية ستتتتوى:  . وا شتتتارك،أمثلة على أفعال هذا امل ستتتاعد، ي صتتتص، ي  يقرر، ،جيادل ،يعارض ،يؤكد ،يدعم خي

 .. ميارس ، يسهم

 

 (:بقيمة االتصاف) القيمي النظام تكوين مستوى -4

 لديه، ادائم استلوك وأصتبح به، اإلميان حد إىل ووصتل ما، موضتوع أو ما شتيء حنو املتعلم اجتاه على يعتمد املستتوى هذا

 يربر، ،يطور ،يكيف ،يتمسك ،جيرد ،يصوغ ،يؤيد ،ينظمأمثلة على أفعال هذا املستوى:  .املتعلم لدى القيمة تتكون ثم ومن

  ..يغري ،يعدل ،يفاضل
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 :القيمي السلوك مستوى -5

ستتتتتتتتويتات أعلى هوو  عنته وينتج القيمي النظتام ويثبتت والقيم، واملعتقتدات االجتتاهتات تتكتامتل حيتث الوجتداني، اجلتانتب م

 التنبؤ ميكن مما خمتلفة مواقف يف يكرره احمدد استلوك الفرد يستلك ذلك على وبناًء. شتخصتيته وطبيعة الفرد ستلوك

ستتتتتتوى:  .املوقف حدوث قبل أفعاله ردود وتوقع به ستتتتتتحدثأمثلة على أفعال هذا امل   ، يؤثر ،يكمل ،يتجنب ،يواجه ،يراجع ،ي

 .. يتطوع  عن يدافع ،على حيافظ ،يتصرف ،يسلك  ،يطلب

 

 :السلوكية األهداف وصياغة لتحديد عامة إرشادات

 .ووضوح دقة بكل" اخلربة جوانب" حسب األهداف حدد  .1

 .املناسب بالفعل سلوكي اهلدف ابدأ  .2

 .عنها االستغناء ميكن اليت الكلمات من خالية سلوكي هدف كل عبارة اجعل  .3

 .املعلم أداء وليس املتعلم أداء توضح عبارات يف اهلدف حدد  .4

 .الدراسية املادة وليس فيه املرغوب النهائي السلوك ترسم حبيث اهلدف عبارة ضع  .5

 .فقط واحدا تعليميا ناجتا تتضمن حبيث اهلدف عبارة صغ  .6

 .هدفا الدرس يف عبارة كل تصبح حبيث هلا لزوم ال أهدافا تضع ال  .7

 

 :السلوكية األهداف صياغة يف شائعة أخطاء

 .املتعلم وسلوك التعلم نتائج من بدال املعلم نشاط وصف 

 .مركبة أهداف صياغة 

 .األهداف جماالت بني احلاد الفصل 

 .السلوكية للصياغة تصلح ال أفعاال استعمال 

 يعرف ،يبني ،يوضح: مثل تفسري من أكثر حتمل أفعال

 يتعلم يدرك، يعتقد، يؤمن، يفهم، يعي،: مثل قياسها أو مالحظتها ميكن ال أفعال

 

 عودة لقائمة احملتويات عودة للملحقات     
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 المنهج 

هداف حمددة وحتت أداخل الفصل أو خارجه وفق  املتعلمنين املنهج احلديث هو مجيع اخلربات الرتبوية اليت تقدمها املدرسة إىل إ

 . قيادة سليمة لتساعد على حتقق النمو الشامل من مجيع النواحي اجلسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية

 مكونات املفهوم الشامل للمنهج

 وهذا املفهوم الشامل للمنهج يضم املكونات الثالث التالية:

 ويشمل األسس اخلمسة التالية:  :أسس بنائه •

واألسس النفسية، واألسس املستمدة من خصائص العصر الذي  األسس الفلسفية، واألسس االجتماعية، واألسس البيئية

 يبين فيه املنهج.

النشاطات، والتقويم، يف تتابع دائري وليس خطي، فنقطة  ،وتشمل العناصر األربعة التالية: األهداف، احملتوي :عناصره •

البدء دائما يف أي منهج هي حتديد األهداف املرجوة منه، أي خمرجات التعلم املقصودة، اليت ترتجم إىل حمتوى يتطلب 

ى جناحنا يف حتقيق األهداف املرجوة أو خمرجات التعلم املقصودة مد ىنشاطات صفية وال صفية معينة لتنفيذه واحلكم عل

  بد من تقوميها وتقويم بقية عناصر املنهج األخرى. ال
 منا؟وهل حقا عّل أي أن عناصر املنهج هي مبثابة اإلجابات عن األمثلة الرئيسة التالية: ملاذا نعلم؟ وماذا تعلم؟ 

ودليل املعلم ومعينات التعلم.  الكتاب املدرسيوهي األوعية اليت تعبأ فيها عناصر املنهج. ومن أهمها األوعية الثالثة:  :أوعيته •

وقد يتألف كتاب املتعلم من كتاب واحد أو أكثر: نظري وهو أساسي جلميع املتعلمني يف خمتلف املواد، وعملي للتجارب 

 و للخط يف اللغات أو للتمارين يف الرياضيات. أما دليل املعلم فهو عادة كتاب واحد،أو الكيمياء أو األحياء أ ءيف الفيزيا

  أو البصرية أو السمعية البصرية. ومعينات التعلم تشمل وسائله التعليمية السمعية
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 مفردات املنهج الشامل 

 يتألف املنهج الشامل من املفردات األساسية التالية:

 املقرر الدراسي  •

الرغم من أن نقدا كبريا كان يوجه للمنهج التقليدي لكونه مرادفا للمقرر الدراسي، إال أن هذا ال يعين حبال عدم أهمية هذا  ىعل

باال  نه ال يزال وسيظل املفردة األوىل يف مفردات املنهج الشامل وأصبح يقوم على ركائز مل تكن الرتبية التقليدية تلقي هلاأاملقرر بل 

ومن هذه الركائز املتعلم واجملتمع والبيئة. إذ ملا كان املتعلمون يتباينون يف ميوهلم واهتماماتهم ويف قدراتهم واستعداداتهم، وملا 

كانت اجملتمعات ختتلف كذلك يف فلسفتها وإيديولوجيتها، وملا كانت البيئة تتفاوت يف طبيعتها ويف مواردها ويف مشكالتها، 

 لكل هذه االختالفات صدى يف املقررات الدراسية. فيجب أن يكون

 املراجع املصاحبة  •

أهمية الكتاب املقرر إال أنه يف حاجة دائمة إىل شرح من  ومعتتم ترمجته إىل كتاب دراسي مقرر.  ،بعد االتفاق على املقرر الدراسي

املعلم أثناء إعداده لكل درس من دروسه أن يرجع  جانب املعلم وتطبيق وإعادة تنظيم ورمبا تصحيح يف بعض احلاالت، لذا جيب علي

إىل مرجع واحد على األقل أعلى من مستوى الكتاب املدرسي الذي يدرسه حتى يستطيع جمابهة أسئلة املتعلمني واستفساراتهم، 

دا قويا، ومن ثم فهي التدريس األمثل للكتاب املقرر الذي يدرسه عامال مسان ىومتثل جمموعة املراجع اليت يستعني بها املعلم عل

 جزء ال يتجزأ من مفردات املنهج الشامل.

 .إليها املعلم لتحسني تدريسه وزيادة فاعليته ويلجأ: الوسائل التعليمية •

 .وتعترب من أهم الوسائل اليت تتحقق بها االهداف املرجوة من املنهجطرق التدريس:  •

 .ومشاركته يف العملية التعليميةاملنهج الشامل على نشاط املتعلم يقوم النشاطات:  •

 ساليب التقويم.االمتحانات وأ •

ن يكون املكان املعلم ممتاز كذلك وامنا جيب أن يكون املنهج ممتازا ومنفذه ال يكفي أمعدات(: ، العوامل اجملالية )مرافق، مبان •

ما ال شك فيه أن مالتنفيذ هذه عملية مبدعة فالذي تتم فيه عملية التنفيذ مالئما وبه االمكانات واملعدات مما جيعل عملية 

 املباني املتسعة واملختربات اجملهزة واملالعب الفسيحة تثري عملية التدريس وحتسن من جودتها.

ويقصد بها اخلربات اليت يكتسبها املتعلم نتيجة معايشته ثقافات خمتلفة يف البيئة اليت يعيش فيها، وهي االمور  املنهج اخلفي:

يتعلمها املتعلمني بدون توجيه مباشر من املدرسة. مثال: تعلم الطفل أن يقف عندما يدخل املعلم إىل غرفة الفصل احرتاما له اليت 

 عندما يرى زمالئه يقفون عند دخول املعلم.

 

 عودة لقائمة احملتويات عودة للملحقات     
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 ت المصطلحا مسرد

 
 االستخدام املصطلح م

1.  
 املنهج

داخل الفصل أو خارجه وفق  املتعلمنيمجيع اخلربات الرتبوية اليت تقدمها املدرسة إىل 

هداف حمددة وحتت قيادة سليمة لتساعد على حتقق النمو الشامل من مجيع النواحي أ

 ة.اجلسمية والعقلية واالجتماعية والنفسي

2.  
 خطة الدرس

 ،ويمالتقوالتعلم معايري التعليم وتتضمن كفايات وينبغي أن ( الدرس ومتثل هيكل )بنية

التقوميات اليت سيتم األنشطة وكيفية تدريسه وو تدريسه يتم ما بشأن معلومات تقديم

  .تقدميها للمتعلمني

3.  
 املعارف

طي املعارف . تغةاملالحظاع والقراءة ومن خالل االستم املكتسبةجمموعة من املعارف 

 .املهارات الالزمة حلل املشكالتاملفاهيم واحلقائق و

4.  
 املعارف املسبقة

املهارات من اكتساب املفاهيم واملعارف و املعارف األساسية الالزمة لتمكني املتعلمني

  .اجلديدة

5.  
 املفهوم

أحداث م الذي يصف كيفية ارتباط عناصر و، التعمياألمشلالتوكيد على الفكرة 

معينة مع بعضها، ميكن تطوير املفاهيم عندما يتعامل املتعلمني مع أنشطة خمصصة 

 هلذا الغرض.

6.  
 حل املشكالت

غريها واالختيار مثل الرتتيب والرتكيب و (ي)التفكري املنطقاستخدام املهارات التحليلية 

 يف إجياد احللول للغز أو سؤال أو حتدي.

 -االستقصاء  .7

 االستطالع

مثل العوامل ذات العوامل اليت قد تسهم يف إجناز املتعلمني  وحتديدأداة جلمع املعلومات 

  .املدرسةالصلة بالطالب واملعلم و

8.  
  .استيعابه ملا تعلمهو فهمهيف إظهار  املتعلمجناح  اإلجناز

ملف متابعة   .9

 اإلجناز

، تلك األمثلة اليت تربز تقدم مستويات األداء من مناذج ألفضل أعمال املتعلمنييتألف 

  .التقوميات الذاتية للمتعلمو

10.  
 .يتعلمونهر ما تطويأو إجراء ما لتمكينهم من جتريب وعملية  أداءمشاركة املتعلمني يف  النشاط

11.  
 التحليل

إدراج العناصر املرتبطة معا يف عالقات جديدة ذات الصلة و البياناترة على عزل القد

 .تمالحظاتها يف تلك العالقاو

الصعوبات   .12

 املتوقعة

 ،الدرس موضوع أو راسيةمادته الد يتوقع املعلم الصعوبات اليت قد يواجهها املتعلم يف فهم

 .تعلى هذه الصعوبا للتغلبيعد بعض األنشطة و

 -التطبيق   .13

 التنفيذ
  .املفاهيم يف حل املشكالت يف مواقف احلياة اليوميةو املهاراتالقدرة على استخدام 

العمل   .14

 اجلماعي

 ، سواء كانوا من نفس الصف  ا، العمل معا يف مهمة مديتم عندما يطلب إىل عدة أفرا

  ،ةالعمل معا يف مهام متشابه متعلمنيأو عندما يطلب إىل عدة  .ءأو املستوى أو األدا

 .معنيأو لغرض اجتماعي 
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 االستخدام املصطلح م

التغذية   .15

 الراجعة

 واسرتاتيجيات حتسني تقديم املعلومات للمتعلمني بشأن نقاط القوة والضعف لديهم،

  .معايري النجاحو معينةاألداء يف كفايات خاصة 

16.  
 التقويم

حتسني األداء عرب فرتة زمنية باحلصول على معلومات ميكن املعلم واملتعلم وولي أمر 

تكون و من إصدار أحكام مهنية بشأن مستويات التقدم يف اإلجناز لدى املتعلم، املتعلم

  .عمليات التعليم والتعلمقطة البداية للتقويم هي املنهج ون

 التحصيل من املنهج بتوقعات مقارنة فعليا إجنازه من املتعلم يتمكن ما التقويم حيدد

  .املقارنة خالل من النتائج ورسم

17.  
  .املعايري املتفق عليها ضوءقياس أداء املتعلمني يف  التحصيل

التقويم   .18

 املستمر
  .منهجية خالل فرتة معينة من الزمنوالتقويم الذي يتم بصورة دورية 

التقويم   .19

 البنائي

 راجعة تغذية تقديم يف يستخدمو الدراسي، الفصل خالل تتم اليت التقويم أشكال أحد

 حققه الذي والتقدم ،مالتعل حصيلة حتقيق يف املتعلمني إجناز مستويات عن إجيابية

 خطط إعدادو وختطيط معرفة على املعلم البنائي التقويم يساعد االجتاه، هذا يف املتعلم

 القوة نقاط بشأن تشخيصية معلومات يقدم ،املتعلمني الحتياجات املالئمة التدريس

 ألداء فعالة ومالحظة متابعة سجالت إعداد من املعلم لتمكني املتعلمني لدى والضعف

 .الفجوة لسد سبل ووضع تعلمه مت وما التعلم احتياجات بني الفجوة وحتديد املتعلمني

التقويم   .20

 النهائي

، يتألف من يتقديم معلومات بشأن إجناز املتعلمني يف وقت معني كنهاية الفصل الدراس

، ويبنى على التقوميات البنائية متاريخ التقوي ألعمال اليت مت االنتهاء منها حتىتقويم ل

لدعم سجالت التقويم النهائي لتقدم موجز عن أداء املتعلم للجهة املعنية مثل أولياء 

ات شاملة بشأن . يقدم التقويم النهائي معلوملأصحاب األعماواألمور ومعاهد القبول 

 .فعالية النظام التعليميإجناز املتعلمني و

التقويم   .21

 التشخيصي

 ولتمكنيالضعف لدى املتعلم يف مسرية تعلمه ميكن من خالله تعرف نقاط القوة واختبار 

  .الحتياجات املتعلمني مالئمةبيئة تعليمة  إعداداملعلم من 

22.  
  .تقديم التوصيات بشأن معاجلة األخطاءو زمالءهمعلمني على تقويم أعمال تدريب املت تقويم األقران

23.  
 التقويم الذاتي

عندما يتم تدريب املتعلمني على تقويم تعليمهم بأنفسهم لتمكينهم من إدراك 

  .أهداف التعلم وحتديداحتياجاتهم التعليمية 

االختبارات   .24

 حمكية املرجع

اختبارات تستخدم لتحديد مستوى إجناز املتعلمني مقارنة مبعيار اإلجناز الكلي جملال 

جملموعة من مهام التعلم  املتعلمإصدار األحكام بشأن مستوى إجناز و ،ر االختبا

  .املنصوص عليها
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 االستخدام املصطلح م

25.  
املقاييس 

املتدرجة 

Rubrics 

 املتعلمني اليت يتم استخدامها يف حتديد مستويات إجناز ئجانت – معايري تقدير الدرجات 

  .األسئلة ذات النهايات املفتوحةاملتعلمني يف التقويم النهائي و

26.  

احملددات 

الوصفية 

 ملستويات األداء

املتوقع من املتعلمني وربطه مبستويات اإلجناز اليت حيققها  األداءمجل أو عبارات تصف 

 .(1،2،3،4يقيم على أساسها )و املتعلم

27.  

األسئلة ذات 

النهاية 

 املفتوحة

لنفس السؤال قد تكون كلها  على تقديم إجابات خمتلفة الفرصةأسئلة متنح املتعلمني 

 .صحيحة

28.  
 .ال – أسئلة تكون إجابتها: نعم  األسئلة املغلقة

29.  

االختبارات 

 الوطنية

 )ميزة(

 اختبارات العلوم

 والرياضيات

 واللغتني العربية

 واإلجنليزية

معايري موحدة يف  تستخدمو ،لتركز اختبارات ميزة على تقويم النظام التعليمي كك

لرتويج للمساواة من خالل استخدام نفس اختبارات ميزة إىل ا تسعى ،الدولة بأكملها

  للمتعلم، يتم تطبيقها على عينة من املتعلمني مبا ال يشكل تهديدا ممعايري التقوي

سنوات(، تقدم  5-2تطبق بصورة دورية )كل سة. تقيم الكفايات واملهارات وأو املعلم أو املدر

صناعة تفيد يف ن اإلجناز األكادميي للمتعلمني والنظام التعليمي ككل وبيانات ع

 .التدريسالقرار يف جماالت املنهج و

 

 
 عودة لقائمة احملتويات عودة للملحقات
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