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مقدمة

ICT

تكمن �أهمية املعايري املهنية للمعلم يف �أنها ت�ؤ�س�س
لبيئة عمل وا�ضحة املعامل ،بهدف تطوير وحت�سني العملية
التعليمة ب�شكل خا�ص والعملية الرتبوية بوجه عام ،واالرتقاء
باملعلم مهنياً ،وتر�سم له اخلطوط العري�ضة كما تو�ضح ما
هو متوقع �أن يقدمه ،وحتدد له م�ستويات �أدائه ،وتوفر له
مظلة �آمنه للأداء الوظيفي لكونها مرجعية تو�ضح اخل�صائ�ص
املهنية املرغوبة ،وتكون دافع لالرتقاء بنف�سه ،وتطوير قدراته.
عزيزي املعلم �إن ر�ؤية وزارة الرتبية حول تطوير التعليم
حتتاج �إىل معلم بفكر جديد ،وب�أدوار جديدة وعليه فقد �أعد
هذا الدليل مل�ساعدتك كمعلم على فهم ما يجب �أن تكون عليه
جتاه املنهج القائم على املعايري والكفايات ،لتح�سني ممار�ساتك
ال�صفية ولتطوير البيئة املدر�سية مل�ستقبل تربوي �أف�ضل.
�أكتوبر 2018
فهد �إبراهيم امليا�س
املوجه الفني الأول للحا�سوب

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
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مفاهيم
ومصطلحات

ICT
وثيقة المنهج الوطني

تعد وثيقة املنهج الوطني ر�سالة �إ�ضافية للمعلمني
واملعلمات وتهدف �إىل �إعطاء الدعم للتمكن من
التف ّكر حول املناهج احلالية املقدمة ،وتو�ضيح كيف
مت بناء نظام املنهج القائم على املعايري والكفايات،
ودوره يف حت�سني املخرجات التعليمية لدى املتعلمني
وزيادة قدراتهم التناف�سية على امل�ستوى العاملي.
الكفايات التربوية

منظومة من املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم
التي تتطور من خالل التعلم ,والتي ميكن �إعدادها
من �أجل التعرف على امل�شاكل وحلها يف جمال معني
�أو يف جماالت متداخلة يف جمموعة متنوعة من
ال�سياقات .وتنق�سم �إىل :كفايات �أ�سا�سية ،وعامة،
وخا�صة.
المعايير التربوية

عبارات ار�شادية ميكن من خاللها احلكم على �أداء
معني يف م�ستوى معني لتحقيق الكفايات التعليمية،
وتنق�سم �إىل نوعني ،معايري املنهج ،ومعايري الأداء.
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ICT
المحددات الوصفية

�إحدى �أدوات التقومي الواقعي التي ت�ستخدم عبارات
مو�صوفة حمددة لتقييم �أداء املتعلمني بدقة،
يف م�ستويات خمتلفة .وي�ساعد املتعلم يف حتديد
خطواته التالية من �أجل حت�سني الأداء وذلك من
خالل م�ؤ�شرات وا�ضحة للمعايري املحددة.
التقويم البنائي

العملية املنظمة والدورية للحكم على العمليات
والنواجت واملمار�سات التعليمية �أثناء عملية التعلم.

التقويم النهائي

عملية تهدف �إىل التعرف على م�ستوى الإجناز
الذي حققه املعلمني واملتعلمني يف حتقق معايري
املنهج ،ويعد يف فرتات حمددة وي�أخذ �أ�شكا ًال عده
منها االختبار العملي وامل�شاريع.
6

مفاهيم
ومصطلحات

مفاهيم
ومصطلحات

ICT
تحليل وتفسير النتائج

عملية ا�ستثمار البيانات واملعلومات الدقيقة
املبنية على �أ�س�س منظمة و�أدوات حمددة حتى يتم
اتخاذ القرارات املدرو�سة وذلك من خالل عمليات
التقومي لكل من الأن�شطة واملمار�سات ،بهدف
ت�صحيح امل�سارات وجتنب االنحرافات �سع ًيا لتحقيق
اجلودة.
المنهج الدراسي

جميع الأن�شطة واخلربات واملوارد التي تقدم
للمتعلم �سواء كانت داخل املدر�سة �أو خارجها،
واملخطط لها مل�ساعدة املتعلمني على حتقيق
جمموعة من الكفايات التعليمية ،واحل�صول على
�أف�ضل النتائج بنا ًء على قدراتهم وامكانياتهم.
وحدةالتعلموخطةالدرس

بنية تعليم مرنة ومفتوحة تعد من قبل املعلم
تركز على �إدارة عملية التعليم والتعلم وتهدف �إىل
حتقيق كفايات تعليمية حمددة وتتميز ب�أن لديها
مو�ضوع م�شرتك ،وحتدد عن طريقها الأن�شطة
التعليمية املنا�سبة لتحقيق نواجت التعلم.
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ICT
تحليل بيئة التعلم

جمموعة من الظروف املادية والتدري�سية اخلا�صة
بت�صميم املكان الذي ي�شغله املخترب واملبنى املدر�سي،
ونوع املواد والأجهزة والتقنيات وامل�صادر التعليمية
املتوافرة ،و�أفعال املتعلمني ون�شاطهم التعليمي
داخل املخترب.
أنماط المتعلمين

الطرق والأ�ساليب املف�ضلة لدى املتعلمني �أثناء
ممار�ساتهم لعملية التعلم ،وتختلف باختالف
ميولهم واجتاهاتهم واهتماماتهم.

أنشطة التعلم

ّ
املخطط لها ،والتي ي�شارك فيها ك ّل
كل الأفعال
ّ
ال�صف وخارجه ،من �أجل
من املع ّلم واملتع ّلم داخل
تعزيز التع ّلم و�إثرائه ،بهدف اكت�ساب املهارات
والقيم ّ
واالتاهات التي ت�ساعد يف حتقيق الكفايات
التعليمية.
8

مفاهيم
ومصطلحات

مفاهيم
ومصطلحات

ICT
مصادر التعلم

جميع املوارد املتاحة جلعل عمل ّية التعليم �أكرث فعالية،
وذلك من خالل م�صادر التعلم املختلفة كالأفراد
واملحتوى التعليمي واملواد التعليمية والأجهزة
والتجهيزات وبيئة املتعلم واال�سرتاتيجيات التعليمية.
من �أجل حت�سني العملية التعليمية وتفعيل امل�شاركة
الفعالةبنياملعلمواملتعلم.
إدارة بيئة التعلم

عملية �إدارة التفاعل بني املعلم واملتعلم وبيئة
التعلم من خالل �أن�شطة منظمة بهدف االن�ضباط
واملحافظة على النظام ،وتعويد املتعلم حتمل
امل�س�ؤولية ،والثقة بالنف�س ،و�أ�ساليب العمل
اجلماعي والتعاوين ،واحرتام �آراء الآخرين.
استراتيجيات التعلم

عملية تهدف لتو�صيل املادة العلمية للمتعلمني
لتحقيق كفاية ما ،وتعمل بالأ�سا�س على �إثارة
تفاعل ودافعية املتعلم ال�ستقبال املعلومات ،وت�ؤدي
�إىل توجيهه نحو التغيري املطلوب وذلك من خالل
الو�سائل والطرق التي يتخذها املعلم.
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ICT
المسوغ التربوي

تعني املربرات الكامنة وراء اختيار املعيار.

المعيار

عبارة ي�ستند �إليها يف احلكم على اجلودة يف �ضوء ما
ت�ضمنته هذه العبارة من و�صف لل�سلوك ،واملمار�سات
التي تعرب عن قيمة �أو اجتاهات �أو �أمناط تفكري� ،أو
قدرة على حل م�شكالت واتخاذ القرارات ،باعتبارها
خطوطاً �إر�شادية متثل امل�ستوى النوعي للأداء.
مستويات المعيار

10

عبارات ت�صف ال�سلوك ون�شاطات قابلة للمالحظة
والقيا�س ،وميكن حتقيقها والقيام بها حيث يظهر
من خاللها مقدار تقدم املعلم يف حتقيق معيار
ما ،وهي مرتبطة بال�سياق الواقعي الرتبوي الذي
ميار�س فيه املعيار ،وميكن احلكم من خاللها على
�أداء معني يف م�ستوى معني.

مفاهيم
ومصطلحات

مستويات
المعيار

ممتاز
مرض
مرض إلى حد ما
غير مرض

ضعيف جداً

ممتاز

املبادر ،واملتميز ،واملي�سر لعملية التعلم ،ويرتقي
بنف�سه ،وي�سعى ن�شر ذلك بني زمالئه.

مرض

الفاهم لأدواره ،يعمل با�ستمرار وفق الأطر املو�ضوعة
ويلتزم بها ،ويحاول �أن يرتقي بنف�سه.

مرض
إلى حد ما

تقليدي ،يفهم ما يجب عليه �أن يفعل ،ولكن ال
يظهر ذلك من خالل ممار�سته للعملية التعليمية.

غير
مرض

روتيني الأداء ،منطي ،ال يقبل التجديد ،ويكتفي مبا
�أكت�سبه من معارف وممار�سات قدمية.

ضعيف
جداً

ال يجيد فهم متطلبات العملية التعليمية ،وال ي�سعى
لتطوير ذاته ،غري مبال ،تنق�صه الدقة واحلر�ص
على �سري العملية التعليمية ،متمحور حول ذاته.
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01

متحمس للتدريس.

02

يظهر اهتمامات وثقة
بالتدريس

03

متزن وغير انفعالي.

04

عادل وغير منحاز.

05

يشيع روح األلفة بين
المتعلمين.

06

مستمع جيد للمتعلمين.

07

يشيع جو من البهجة
والتشويق في الحصة.

08

يتمتع بروح المبادرة.

السمات
الشخصية
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ﻣﻤﺘﺎز

ﻣﺮض

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً
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ملم بوثيقة المنهج الوطني وأقسامها
المختلفة.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

1
وثيقة المنهج
الوطني

�إن اطالع املعلم على وثيقة املنهج الوطني تعطيه الدعم
الكامل للتمكن من التفكر حول املناهج احلالية املقدمة،
وحتفز املعلم على التفكري وت�ساهم يف تر�شيد النقا�ش مع
الزمالء ،وي�ؤدي �إىل �ضمان تعليم �أف�ضل للمتعلمني.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ال يظهر معرفة بوثيقة املنهج الوطني و�أق�سامها
املختلفة.

يظهر معرفة بوثيقة املنهج الوطني ،ولكن ال
ي�ستطيع ا�ستخدامها لدعم حت�سني املخرجات
التعليمية لدى املتعلمني.

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

لديه معرفة بوثيقة املنهج الوطني وي�ستخدمها
لدعم حت�سني املخرجات التعليمية لدى املتعلمني،
ولكن ال ي�ستطيع تقدمي دعم ملمو�س لتح�سني
املمار�سات التعليمية.

ملم بوثيقة املنهج الوطني وي�ستخدمها لدعم
حت�سني املخرجات التعليمية لدى املتعلمني ،ويقدم
دعم ملمو�س لتح�سني املمار�سات التعليمية.

ﻣﻤﺘﺎز
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ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

ﻣﺮض

متمكن من فهم وثيقة املنهج الوطني وي�ستخدمها
لدعم حت�سني املخرجات التعليمية لدى املتعلمني،
ويقدم دعم ملمو�س لتح�سني املمار�سات التعليمية،
وي�شارك ذلك مع زمالءه.

2
الكفايات
التربوية

ملم بالكفايات التربوية ومستوياتها
ومجاالتها المختلفة.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

�إن �إملام املعلم بالكفايات الرتبوية وم�ستوياتها املختلفة
(�أ�سا�سية ،عامة ،خا�صة) ،وحتديد التطور الأفقي والر�أ�سي
ملدي كل كفاية ،كفيل ب�إك�ساب املعلم القدرة على م�ساندة
املتعلمني يف معرفة ومعاجلة وتو�صيل واكت�شاف املعلومات،
ويوظفها مع املتعلمني لبناء املعرفة.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ال يظهر معرفة بالكفايات الرتبوية وم�ستوياتها
وجماالتها املختلفة.

ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

يظهر معرفة بالكفايات الرتبوية وم�ستوياتها
وجماالتها املختلفة .ولكن ال ي�ستطيع ا�ستخدامها
مل�ساندة املتعلمني يف معرفة ومعاجلة وتو�صيل
واكت�شاف املعلومات.

لديه معرفة بالكفايات الرتبوية وم�ستوياتها
وجماالتها املختلفة .وي�ستخدمها مل�ساندة املتعلمني
يف معرفة ومعاجلة وتو�صيل واكت�شاف املعلومات،
ولكن ال يوظفها مع املتعلمني لبناء املعرفة.

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

ملم بالكفايات الرتبوية وم�ستوياتها وجماالتها
املختلفة .وي�ستخدمها مل�ساندة املتعلمني يف معرفة
ومعاجلة وتو�صيل واكت�شاف املعلومات ،ويوظفها مع
ﻣﺮض
املتعلمني لبناء املعرفة.
متمكن من الكفايات الرتبوية وم�ستوياتها وجماالتها
املختلفة .وي�ستخدمها مل�ساندة املتعلمني يف معرفة
ومعاجلة وتو�صيل واكت�شاف املعلومات ،ويوظفها مع
ﻣﻤﺘﺎز
املتعلمني لبناء املعرفة ،ويقدم الدعم للآخرين فيها.
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3

يوظف المعايير التربوية لتحديد
مستوى اإلنجاز المتوقع للكفاية.

المعايير
التربوية

اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

من الأهمية �أن يكون املعلم ملماً �إملاماً كام ً
ال بكيفية بناء
املنهج الدرا�سي وفقاً ملعايري املنهج التي تعرب عن م�ستوى
الإجناز املتوقع يف نهاية كل �صف ،ومعايري الأداء التي
تعرب عن م�ستوى الإجناز املتوقع للكفايات العامة يف نهاية
املرحلة التعليمية.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ال يظهر معرفة باملعايري الرتبوية.

يظهر معرفة باملعايري الرتبوية ،ولكن ال ي�ستطيع
ا�ستخدامها يف حتديد م�ستوى الإجناز املتوقع.

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

لديه معرفة باملعايري الرتبوية ،وي�ستخدمها
يف حتديد م�ستوى الإجناز املتوقع ،وال ي�ستطيع
توظيفها يف حت�سني جودة العملية التعليمية.

ملم با�ستخدام املعايري الرتبوية ،وكيفية حتديد
م�ستوى الإجناز املتوقع ،ويوظفها يف حت�سني جودة
العملية التعليمية.

ﻣﻤﺘﺎز
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ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

ﻣﺮض

متمكن من ا�ستخدام املعايري الرتبوية ،وكيفية
حتديد م�ستوى الإجناز املتوقع ،ويوظفها يف حت�سني
جودة العملية التعليمية ،ويقدم الدعم لزمالئه يف
ذلك.

4
المحددات
الوصفــــية

يمتلك معرفة بالمحددات الوصفية
لمعايير المنهج وكيفية صياغتها.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

�إن متكن املعلم من حتديد م�ستوى اجلودة ،ت�صف �إىل �أي
مدى ينبغي �أن تتحقق الكفايات اخلا�صة يف نهاية كل �صف،
وت�صف وحتدد املحددات الو�صفية لتح�سني الأداء م�س�ألة
التقييم البنائي على م�ستوى الف�صل الدرا�سي ،مبا يتنا�سب
مع احتياجات املادة واملتعلمني.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ال يظهر معرفة باملحددات الو�صفية.

ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

يظهر معرفة باملحددات الو�صفية ،ولكن ال ي�ستطيع
ا�ستخدامها لدعم حت�سني املخرجات التعليمية لدى
املتعلمني.

لديه معرفة باملحددات الو�صفية ،وي�ستخدمها لدعم
حت�سني املخرجات التعليمية لدى املتعلمني ،ولكن ال
ي�ستطيع تطويرها.

ﻣﺮض

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

ملم مبعرفة املحددات الو�صفية وي�ستخدمها
لدعم حت�سني املخرجات التعليمية لدى املتعلمني،
ويطورها مبا يتنا�سب مع احتياجات املادة.

متمكن من املحددات الو�صفية وي�ستخدمها
لدعم حت�سني املخرجات التعليمية لدى املتعلمني
ويطورها مبا يتنا�سب مع احتياجات املادة ،وي�ساعد
الآخرين يف ذلك.

ﻣﻤﺘﺎز
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يوظف التقويم البنائي بشكل مستمر
بهدف تحسين عملية التعلم.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

5
التقويم البنائي

على املعلم �أن يكون ملماً با�سرتاتيجيات و�أدوات التقومي
البنائي ويح�سن توظيفها �أثناء عملية التعلم ،و�أن يعي �أن
التقومي البنائي جزء من عملية التعلم ومقوم �أ�سا�سي من
مقوماتها ،من �أجل حت�سني عملية التعلم.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ال يظهر معرفة بالتقومي البنائي.

يظهر معرفة بالتقومي البنائي ،ولكن ال ي�ستطيع
ا�ستخدامه و�أدواته يف حت�سني �أداء املتعلمني.

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

لديه معرفة بالتقومي البنائي و�أدواته ،وي�ستخدمه
لدعم حت�سني املخرجات التعليمية لدى املتعلمني.
ولكن ال ي�ستطيع توظيفه لتح�سني �أداء املتعلمني.

ملم بالتقومي البنائي وي�ستخدمه لدعم حت�سني
املخرجات التعليمية لدى املتعلمني ،ويوظفه
لتح�سني �أداء املتعلمني.

ﻣﻤﺘﺎز
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ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

ﻣﺮض

متمكن من التقومي البنائي وي�ستخدمه لدعم
حت�سني املخرجات التعليمية لدى املتعلمني ،ويوظفه
لتح�سني �أداء املتعلمني ،وي�شارك الآخرين يف ذلك.

6
التقويم النهائي

يوظف التقويم النهائي لمعرفة مدى
تحقق نواتج التعلم.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

على املعلم �أن يتمكن من التقومي النهائي عقب تنفيذ
املقرر الدرا�سي �أو جزء منه ،ويحدد درجة حتقيق املتعلمني
ملخرجات التعلم ،من �أجل احلكم على مدى مالئمة املناهج
التعليمية.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ال يظهر معرفة بالتقومي النهائي ،وال طريقة
�إعداده.

ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

يظهر معرفة بالتقومي النهائي ،ولكن ال ي�ستطيع
ا�ستخدامه و�أدواته يف قيا�س نواجت التعلم.

لديه معرفة بالتقومي النهائي و�أدواته ،وي�ستخدمه
يف قيا�س نواجت التعلم ،ولكن ال ي�ستطيع توظيفه يف
حت�سني العملية التعليمية.

ﻣﺮض

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

ملم بالتقومي النهائي وي�ستخدم التقومي النهائي
لقيا�س نواجت التعلم ،ويوظفه يف حت�سني العملية
التعليمية.

متمكن من التقومي النهائي وي�ستخدم التقومي
النهائي لقيا�س نواجت التعلم ،ويوظفه يف حت�سني
العملية التعليمية ،ويقدم الدعم للآخرين يف ذلك.

ﻣﻤﺘﺎز
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يحلل ويفسر النتائج لدعم تحسين
األداء ومخرجات التعلم.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

7
تحليل وتفسير
النتائج

على املعلم �أن يتعرف على ال�سبل والطرق والأدوات املختلفة
التي متكنه من حتليل وتف�سري نتائج التقومي البنائي
والنهائي ،لت�سهل له عملية التقييم الذاتي لنف�سه �أو ًال،
واتخاذ القرارات املختلفة يف دعم حت�سني الأداء ومواطن
ال�ضعف والقوة يف مراحل العملية التعليمية.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ال يظهر معرفة بتحليل وتف�سري الدرجات والبيانات
واال�ستفادة من نتائجها لتح�سني العملية التعليمية.

يظهر معرفة بتحليل وتف�سري الدرجات والبيانات
واال�ستفادة من نتائجها ،ولكن ال ي�ستطيع ا�ستخدام
الأدوات املنا�سبة لها لتح�سني العملية التعليمية.

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

لديه معرفة بتحليل وتف�سري الدرجات والبيانات
واال�ستفادة من نتائجها ،وي�ستخدم الأدوات املنا�سبة
لها ،ولكن ال ي�ستفيد من نتائجها لتح�سني العملية
التعليمية.

ملم بتحليل وتف�سري الدرجات والبيانات واال�ستفادة
من نتائجها ،وي�ستخدم الطرق املنا�سبة لها ،وي�ستفيد
من نتائجها لتح�س ــني العملية التعليمية.

ﻣﻤﺘﺎز
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ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

ﻣﺮض

متمكن من حتليل وتف�سري الدرجات والبيانات
واال�ستفادة من نتائجها ،وي�ستـ ــخدم ويوظف الطرق
املنا�سبة لها لتح�سـ ــني العم ـ ــلية التعليمية ،ويقدم
الدعم للآخرين فيها.

8
المنهج الدراسي

ً
يمتلك معرفة وفهما بالمنهج الدراسي
وطرق إثراءه.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

اطالع املعلم ومعرفته بفل�سفة املنهج و�أ�س�سه الرتبوية ت�ؤهله
على ا�ستثمار املوارد املتاحة وحتديد �أف�ضل الطرق التي ميكن
ا�ستخدامها مل�ساعدة املتعلمني يف حتقيق النتاجات التعليمية
املن�شودة من خالل االرتقاء باملعارف واملهارات واالجتاهات والقيم
والتكامل بني املواد الدرا�سية لتوظيف ذلك يف احلياة اليومية.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ال يظهر معرفة باملعارف الأ�سا�سية حول املنهج
الدرا�سي وعنا�صره وعمليات بناءه وتطويره
وتقوميه.

ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

يظهر معرفة باملعارف الأ�سا�سية حول املنهج الدرا�سي
وعنا�صره وعمليات بناءه وتطويره وتقوميه وغري
قادر على تطبيقها.

لديه معرفة باملعارف الأ�سا�سية حول املنهج الدرا�سي
وعنا�صره وعمليات بناءه وتطويره وتقوميه
ويتعامل مع املنهج الدرا�سي ب�شكل حمدود وغري
قادر على حتقيق الكفايات التعليمية.
ﻣﺮض

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

ملم باملعارف الأ�سا�سية حول املنهج الدرا�سي
وعنا�صره وعمليات بناءه وتطويره وتقوميه
وي�ستخدم املنهج الدرا�سي ب�صورة حتقق الكفايات
التعليمية.

متمكن من املعارف الأ�سا�سية حول املنهج الدرا�سي
وعنا�صره وعمليات بناءه وتطويره وتقوميه
وي�ستخدم املنهج الدرا�سي ب�صورة حتقق الكفايات
التعليمية ،وي�شارك زمالئه يف ذلك.

ﻣﻤﺘﺎز
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يعد وحدة التعلم وخطة الدرس بشكل
ينم عن فهم لجوانب عملية التعلم.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

9
وحدة التعلم
وخطة الدرس

الإعداد اجليد للوحدة التعليمية والتخطيط للدر�س �إعداداً
ذهنياً وكتابياً ومادياً ي�ضمن للمعلم �أدا ًء عالياً ومتكناً من
عمليتي التعليم والتعلم ،ويف حالة وجود ق�صور �أو خلل يف
الإعداد ي�ؤدي ذلك �ضعفاً يف الأداء.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ال يظهر معرفة بكيفية الإعداد الذهني والكتابي
واملادي للوحدة التعليمية وخطة الدر�س.

يظهر معرفة ب�أ�ساليب الإعداد الذهني والكتابي
واملادي للوحدة التعليمية وخطة الدر�س ،ولكنه ال
يعد �إعداداً �شامال جلميع اجلوانب املختلفة للإعداد
ذهني ،كتابي  ،مادي.

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

لديه معرفة ب�أ�ساليب الإعداد الذهني والكتابي
واملادي للوحدة التعليمية وخطة الدر�س ،ويعد
�إعداداً ي�شمل اجلوانب املختلفة للإعداد (ذهني،
كتابي ،مادي) ولكنه ال يغري يف �أ�ساليب �إعداده مبا
يتنا�سب مع طبيعة الدر�س واملتعلمني.

ملم ب�أ�ساليب الإعداد الذهني والكتابي واملادي للوحدة
التعليمية وخطة الدر�س ،ويعد �إعداداً ي�شمل اجلوانب
املختلفة للإعداد (ذهني ،كتابي ،مادي) ويطور يف �أ�ساليب
�إعداده مبا يتنا�سب مع طبيعة الدر�س واملتعلمني.
ﻣﻤﺘﺎز
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ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

ﻣﺮض

متمكن من �أ�ساليب الإعداد الذهني والكتابي واملادي
للوحدة التعليمية وخطة الدر�س ،ويعد �إعداداً ي�شمل
اجلوانب املختلفة للإعداد (ذهني ،كتابي ،مادي)
ويطور يف �أ�ساليب �إعداده مبا يتنا�سب مع طبيعة
الدر�س واملتعلمني وي�شارك زمالئه يف ذلك.

10
تحليل بيئة
التعلم

يحلل بيئة التعلم المادية لدعم العملية
التعليمية.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

من الأهمية �أن يكون املعلم ملماً �إملاماً كام ً
ال بالبيئة املادية
للتعلم حتى ي�ستفيد منها ا�ستفادة ق�صوى يف عمليتي
التعلم والتعليم وت�شمل البيئة املدر�سية وما يتوفر فيها
من �إمكانات وبيئة خمترب احلا�سوب وما يحوي من تقنيات
و�أجهزة مادية وبرجميات.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ال يظهر معرفة بالبيئة املادية للتعلم ويفاجئ بق�صور
�أو م�شاكل فيها �أثناء عمليتي التعليم والتعلم.

ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

يظهر معرفة بالبيئة املادية للتعلم ،ولكن ال ي�ستخدم
الإمكانات املتاحة مبا يكفي للعملية التعليمية.

لديه معرفة مبفهوم البيئة املادية للتعلم ،وي�ستخدم
الإمكانات املتاحة يف البيئة املدر�سية ولكن ال يوظفها
يف خدمة العملية التعليمية.

ﻣﺮض

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

ملم مبفهوم البيئة املادية للتعلم ،وي�ستخدم
الإمكانات املتاحة يف البيئة املدر�سية ويوظفها يف
خدمة العملية التعليمية.

متمكن من مفهوم البيئة املادية للتعلم ،وي�ستخدم
الإمكانات املتاحة يف البيئة املدر�سية ويوظفها يف
خدمة العملية التعليمية وي�شارك ذلك مع زمالئه.

ﻣﻤﺘﺎز
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ملم بأنماط المتعلمين وطرق تعلمهم
وفق ميولهم وقدراتهم.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

11
أنماط
المتعلمين

نظراً الختالف املتعلمني يف طرق تعلمهم واكت�سابهم املعارف
واملهارات واالجتاهات والقيم ،فعلى املعلم �أن يكون على دراية
بالأمناط املختلفة للمتعلمني ،للم�ساهمة يف بناء �شخ�صية
املتعلم والقيام بعملية التعلم وفق قدراته وامكانياته
وا�ستعداداته املختلفة.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ال يظهر معرفة ب�أمناط املتعلمني واحتياجاتهم
املختلفة.

يظهر معرفة ب�أمناط املتعلمني ،ولكن ال ي�ؤثر
يف طرق تعلمهم واكت�سابهم املعارف واملهارات
واالجتاهات والقيم املختلفة.

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

لدية معرفة بالتعامل مع �أمناط املتعلمني ،وي�ؤثر
يف طرق تعلمهم واكت�سابهم املعارف واملهارات
واالجتاهات والقيم املختلفة ،ولكن ال ي�ساهم يف بناء
�شخ�صية املتعلم وفق قدراته املختلفة.

ملم بالتعامل مع �أمناط املتعلمني ،وي�ؤثر يف طرق
تعلمهم واكت�سابهم املعارف واملهارات واالجتاهات
والقيم املختلفة ،وي�ساهم يف بناء �شخ�صية املتعلم
وفق قدراته املختلفة.
ﻣﻤﺘﺎز
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ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

ﻣﺮض

متمكن من التعامل مع �أمناط املتعلمني ،وي�ؤثر يف
طرق تعلمهم واكت�سابهم املعارف واملهارات واالجتاهات
والقيم املختلفة ،وي�ساهم يف بناء �شخ�صية املتعلم وفق
قدراته املختلفة ،وي�شارك زمالئه يف ذلك.

12
أنشطة التعلم

يصمم أنشطة تعلم هادفة تحقق
نواتج التعلم.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

�إن ت�صميم املعلم لأن�شطة التعلم الفعالة على �أ�س�س ومعايري حمددة
وتوظيفها يف املوقف التعليمي لتو�صيل احلقائق ،والأفكار ،واملعرفة
واملهارات واالجتاهات والقيم للمتعلمني ي�ؤدي جلعل املادة العلمية �أكرث
�إثارة وت�شويقاً ،ويهيئ املتعلمني ملواقف تعليمية �شبيهة ومماثلة ملواقف
احلياة ،مما ي�ساهم يف �إثراء العملية التعليمية وجذب انتباه املتعلمني.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ال يظهر معرفة بطرق و�أنواع �أن�شطة التعلم وكيفية
اال�ستفادة منها يف املوقف التعليمي.

ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

يظهر معرفة بطرق و�أنواع �أن�شطة التعلم وكيفية
اال�ستفادة منها يف املوقف التعليمي ،ولكن ال تتالءم
مع �أمناط املتعلمني املختلفة.

لديه معرفة بطرق و�أنواع �أن�شطة التعلم وكيفية اال�ستفادة
منها يف املوقف التعليمي وي�صمم �أن�شطة منا�سبة للموقف
التعليمي تتالءم مع �أمناط املتعلمني ،ولكن ال ي�ستطيع
املتعلم حتقيق نواجت التعلم من خاللها.

ﻣﺮض

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

ملم بطرق و�أنواع �أن�شطة التعلم وكيفية اال�ستفادة
منها يف املوقف التعليمي وي�صمم �أن�شطة منا�سبة
للموقف التعليمي تتالءم مع �أمناط املتعلمني ،ويحقق
املتعلم نواجت التعلم من خاللها.

متمكن من طرق و�أنواع �أن�شطة التعلم وكيفية اال�ستفادة
منها يف املوقف التعليمي وي�صمم �أن�شطة منا�سبة للموقف
التعليمي تتالءم مع �أمناط املتعلمني ،ويحقق املتعلم نواجت
التعلم من خاللها ،وي�شارك ذلك مع زمالءه.

ﻣﻤﺘﺎز

25

يستثمر تكنولوجيا التعليم ومصادر
التعلم لتسهيل عملية التعلم.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

13

تكنولوجيا
التعليم ومصادر
التعلم

�إن �إيجاد وتوفري الأدوات والو�سائل والطرق التي ت�ساعد
املتعلم على القيام بعملية التعلم بطريقة فعالة كفيلة
للو�صول �إىل النتائج املطلوبة من العملية التعليمية بطريقة
ّ
املتعلمي واملعلمني �أنف�سهم.
�سليمة و�سهلة وحمب ّبة من قبل
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ال يظهر معرفة بتكنولوجيا التعليم وم�صادر التعلم.

يظهر معرفة بتكنولوجيا التعليم وم�صادر التعلم
ولكنه غري قادر على ا�ستخدامها يف عملية التعلم.

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

لديه معرفة بتكنولوجيا التعليم وم�صادر التعلم
وقادر على ا�ستخدامها يف عملية التعلم ،ولكن غري
ملم بطرق ت�صميم وتطوير التعلم الواقعي من
خاللها.

ملم بتكنولوجيا التعليم وم�صادر التعلم وي�ستخدمها
يف عملية التعلم ،وملم بطرق ت�صميم وتطوير التعلم
الواقعي من خاللها.

ﻣﻤﺘﺎز
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ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

ﻣﺮض

متمكن من تكنولوجيا التعليم وم�صادر التعلم
وي�ستخدمها يف عملية التعلم ،ومتمكن من طرق
ت�صميم وتطوير التعلم الواقعي من خاللها،
وي�شارك زمالئه يف ذلك.

14
إدارة بيئة التعلم

يمتلك القدرة على إدارة بيئة التعلم
لنجاح العملية التعليمية.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

�إن �ضمان جناح العملية التعليمية مرتبط ارتباطاً وثيقاً
ب�إدارة املعلم لبيئة التعلم من خالل ا�ستثمار طاقات املتعلمني
�أثناء عملية التعلم وفق قواعد و�أنظمة حمددة.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ال يظهر معرفة ب�إدارة بيئة التعلم وكيفية التعامل
مع املتعلمني ويفاجئ بق�صور �أو م�شاكل يف املوقف
التعليمي.

ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

يظهر معرفة ب�إدارة بيئة التعلم وكيفية التعامل
مع املتعلمني ولكن ال ي�ستخدم الطرق والإمكانات
املتاحة يف املوقف التعليمي.

لديه معرفة ب�إدارة بيئة التعلم وكيفية التعامل مع
املتعلمني ،وي�ستخدم الطرق والإمكانات املتاحة يف
املوقف التعليمي ،ولكن ال يوظفها بال�شكل املنا�سب
لتحقيق الغايات املحددة.
ﻣﺮض

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

ملم ب�إدارة بيئة التعلم وله القدرة على التعامل
مع املتعلمني وي�ستطيع اختيار الطرق والأن�شطة
املنا�سبة ل�ضبط ال�صف ويوظف تلك املهارات يف
املوقف التعليمي.

متمكن من �إدارة بيئة التعلم وله القدرة على التعامل
مع املتعلمني وي�ستطيع اختيار الطرق والأن�شطة
املنا�سبة ،ويوظفها يف خدمة العملية التعليمية
وي�شارك ذلك مع زمالئه.

ﻣﻤﺘﺎز
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يمتلك معرفة باستراتيجيات وطرق
التدريس وكيفية توظيفها.
اﻟﻤﺴﻮغ اﻟﺘﺮﺑﻮي

15

استراتيجيات
التعلم وطرق
التدريس

�إن توظيف املعلم ال�سرتاتيجيات وطرق التدري�س املختلفة يف املوقف
التعليمي ي�ساهم يف تفعيل دور املتعلم يف التعلم من خالل العمل
والبحث والتجريب واعتماده على ذاته يف احل�صول على املعلومات
واكت�ساب املهارات وتكوين القيم واالجتاهات وتنمية التفكري
والقدرة على حل امل�شكالت وعلى العمل اجلماعي والتعلم التعاوين.
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت

ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪاً

ال يظهر معرفة با�سرتاتيج ـ ـ ـ ــيات التع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم وطرق
التدري�س املختلفة.

يظهر معرفة با�سرتاتيجيات التعلم وطرق التدري�س
املختلفة ،وال ي�ستطيع ا�ستخدامها يف املوقف
التعليمي.

ﻣﺮض إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

لدية معرفة با�سرتاتيجيات التعلم وطرق التدري�س
املختلفة ،وي�ستخدمها يف املوقف التعليمي ،ولكن ال
يراعي احتياجات وقدرات املتعلمني.

ملم با�سرتاتيجيات التعلم وطرق التدري�س املختلفة،
وا�ستخدامها يف املوقف التعليمي ،ويراعي احتياجات
وقدرات املتعلمني.

ﻣﻤﺘﺎز
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ﻏﻴﺮ ﻣﺮض

ﻣﺮض

متمكن من ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم وطرق
التدري�س املختلفة يف املوقف التعليمي ،ويراعي
احتياجات وقدرات املتعلمني ،وي�شارك زمالئه يف
ذلك.
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