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 إدارة المناهج



هدأف أل
 
ألتدريبيةدورة أ

ن  ةألتدريبي ألدورة بعد أنتهاء ألمعلمين يتوقع من -
 
 :يكونوأ قادرين علىأ

 .  ألتعلم وفق منحى ألمعايير إسترأتيجيةتعرف   -

للصفين ألثامن وألتاسع من ألتعليم معايير ونوأتج ألتعلم ألتي يحققها منهج أللغة ألعربية ف ألتعر  -
ساسي 

 
 .أل
ساسيتحديد جوأنب ألتطوير في منهج أللغة ألعربية للصف-

 
 .ين ألثامن وألتاسع من ألتعليم أل

وعية ألتعليمية ألمكونة   -
 
   .وتوظيفها ينلمنهجلتحديد أل

.وبيان محتوى كل عنصر  ،عناصر ألدرس ألوأحدتعرف -
ساليب أإلجرأئية -

 
 .، وطرأئق تنفيذهاتحديد أل

   . دروس ألمنهجلتنفيذ  جرأئيةإ درسيةإعدأد خطط  -

 
 
 إدارة المناهج 



ول
 
 محاور ألتدريب في أليوم أل

ألتعلم وفق منحى  -1
  ألمعايير

 

همية أل  -2 معايير أ 
 ونوأتج ألتعلم

 

 سمات ألمنهج ألمطور  -3
 

وعية ألتعليمية  -4
 
أل

 ألمكونة
   .وتوظيفها ينلمنهجل  

 

منهجية بناء ك تابي  -5
 ألصفين

 ألثامن وألّتاسع 



 :  ألمعايير 

ن ) •
ن يتعلمه ألطالب من معارف وما ينبغي أ 

عبارأت وصفية تحدد ما ينبغي أ 
دأئه في نهاية درأسة مقرر درأسي، ( يك تسبه من مهارأت وقيم ويكون قادًرأ على أ 

و برنامج تعليمي محدد  .  أ 

 مثال•

يصغي ألمتعلمون للنصوص ألمسموعة، ويظهرون فهمهم لها، ويمّيزون •
فكارها، ويحللونها، ويستخلصون منها ألقيم وألمبادئ، ويقيمون ألنصوص وفق  أ 

دأب ألستماع
 
 (9-6للصفوف من . ) معايير موضوعية، ويلتزمون أ

 

 تعريف املعايير 



  (1)رقم  نشاط جمعي
 د 10الزمن   

 
  

 إدارة المناهج

 لهدفأ
همية بناء ألتعلم وفق منحى ألمعايير 

 
 بيان أ

 

 إجرأءأت ألعمل
همية بناء : تقسيم ألسؤأل بين ألمجموعات•

 
مجموعة تحدد  أ

همية 
 
خرى تحدد أل

 
ألتعلم وفق منحى ألمعايير بشكل عام، وأ

 .للمتعلم، وثالثة للمعلم
   .إليه تعرض كل مجموعة ما توصلت •



همية بناء •
 
 دقائق10/ ألزمن ألمقترح *     ألتعلم وفق منحى ألمعايير؟عمليات ما أ

 
•.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 إدارة المناهج

  (1)ورقة عمل 



 ألعالم وألمعايير

 إدارة المناهج

         

جه ألعالم نحو  ألمعايير؟  لماذأ يتَّ

دنى من مستوى ألجودة ألذي يجب وصول  -1
 
 .  إليهألمتعلم تضمن تحقق ألحد أل

مور ، وألمؤسسات ألمجتمعية كافة أ،  ومتعلمينللتوّضح  -2
 
ولياء  أل لمعلمين،  وأ 

موأصفات خريجي ألنظام ألتعليمي؛ إذ إنها معالم تبّين مدى ما يصل إليه ألمتعلم، 

 .وما يك تسبه من خبرأت ومعارف

 

 



 إدارة المناهج

 

 

أ للتخمينات غير ألعلمية، وللغموض ألذي ل يكشف مستوى  -3 تضع حدًّ

 .خريجي ألنظام ألتعليمي في ألدولة

تتوأكب معايير ألمناهج ألمطورة مع ألمستجدأت ألعلمية وألتربوية،  -4

كما تتوأكب مع توقعات ألمجتمع بفائته كافة، وتخضع للتطوير بناء على 

   .ألحاجات ألمستجدة

 

 

 

 ألعالم وألمعايير



همية 
 
 ألمعايير للمتعلمينأ

 إدارة المناهج

دأئهم -1
 
 .تحسن مستوى أ

 
 .تحفزهم للعمل على بلوغ تلك ألمعايير -2  

 
 .تحدي ذوأتهم ليثبتوأ ك فاءتهم وقدرتهم ؛تقودهم للتحدي -3

  



دريس وفق منحى ألمعايير م  في ألتَّ  دور ألمعّلِّ

 إدارة المناهج

ل  كبيرة  مسؤولية يضطلع ألمعلم ب-1 تشجيع وتعزيز وتوجيه وتيسير في تتمثَّ

 .  تعلم وتحقيق إنجازأتهأل

 ب أئهاثر وإإنجاح عملية ألتعلم في يسهم   -2
 
دأءأت عأ نوا

 
 . وأإلسترأتيجيات أل

جل تحقق نوأتج ألتعلم مينألمعلّ يتوأصل ويتعاون   مع زمالئه   -3
 
   .من أ

 



م  نوأتج ألّتعلُّ

 إدارة المناهج

 
 

ن  يك تسبه ألمتعلم من ألمعارف وألمهارأت 
 
عبارأت تصف  كل ما يتوقع  أ

دأئه في نهاية 
 
وألتجاهات وألقيم، وفق مؤشرأت قياسية محددة، ويكون قادًرأ على أ

و برنامج تعليمي محدد
 
 .  درأسة مقرر درأسي، أ

 :مثال
 .يحلل ألمتعلم ألنصوص ألمسموعة -1
يه في ألنصوص ألمسموعة في ضوء معايير موضوعية -2

 
 .يبدي ألمتعلم رأ

دأب ألستماع  -3
 
 .يطبق ألمتعلم أ

 
 



 ألناتج ألمعيار

 .يشمل ألمعارف وألمهارأت وألقيم-

دنى لجودة ألتعلم-
 
 .يصف ألحد أل

ك ثر-
 
و أ
 
 .يمتد لفصل درأسي أ

ن يتم تعلمه -
 
 .يصف ما يفترض أ

 .منه نوأتج ألتعلم تشتق-  

.................................. 

و مهارة وأحدة محددة -
 
يقتصر على معرفة أ

 .ويمكن قياسها ووأضحة،

 . وأحدة في حصة البايتحقق غ -

ن يتعلمه ألمتعلم-
 
 .يصف ما يستطيع أ

دأءأت)تشتق منه ألمؤشرأت -
 
 (.أل

.................................. 

 إدارة المناهج

 ألفروق بين ألمعيار وألناتج



 ألمطلوب

تي
 
نشطة تحقق ألناتج أل  (للصف ألثامن).    يوظف ألحال ألجملة توظيًفا صحيًحا: أك تب ثالثة أ 

تي
 
نشطة تحقق ألناتج أل  (  للصف ألتاسع) .              توظيًفا صحيًحا يوظف ألطباق: أك تب ثالثة أ 

نشطة ثالثة مستويات من مهارأت ألتفكير          
 
 :  حيث تحقق أل

 (أإلبدأع -ألتقويم -ألتحليل -ألتطبيق   -ألفهم )           

 1ألنشاط 
•.......................................................................................................................

......................... 

   2ألنشاط 
•.......................................................................................................................

......................... 

 3ألنشاط 
•.......................................................................................................................

......................... 

 إدارة المناهج

 2جمعي رقم نشاط 
 د 20 :الزمن



تي
 
نشطة تحقق ألناتج أل  (ألثامنللصف ).     صحيًحايوظف ألحال ألجملة توظيًفا : أك تب ثالثة أ 

تي
 
نشطة تحقق ألناتج أل  (  ألتاسعللصف ).               صحيًحايوظف ألطباق توظيًفا : أك تب ثالثة أ 

نشطة ثالثة مستويات من مهارأت ألتفكيرحيث 
 
 :  تحقق أل

 (أإلبدأع -ألتقويم -ألتحليل -ألتطبيق  -ألفهم )                                  

1-  .............................................................................. 

2- ............................................................................... 

3- ............................................................................... 

 إدارة المناهج

  (2)ورقة عمل 



 ألمنهج ألمطور سمات           

كيد على مهارأت ألتصال ألشفوي وألك تابي-11.
 
 .ألتا

شكالها-22.
 
كيد على ألقرأءة با

 
وتوظيف وألموجهة، ألمنهجية، وألذأتية، : ألتا

 .ألمقروء في تنمية مهارتي ألك تابة وألمحادثة

لبحث، وجمع ألمعلومات من مصادرها،  وأستخدأم أألعناية بعمليات -33.

 .ألتقانة

نشطة ألمختلفةتعزيز مهارأت ألتفكير من  -44.
 
 .خالل أل

، وألك تابة، ألمحادثةتنمية مهارأت في مركز مصادر ألتعلم تفعيل دور -55.

 .وألموجهةألذأتية  ةألقرأءو

 
 
 

 إدارة المناهج



كيد -6
 
ألفردي وألثنائي : على دور ألمتعلم في ألتعلم ألذأتيألتا

 .وألجماعي 

كيد على -7
 
ساًسا  ألممارسةألتا

 
 .أللغويلتعلم لبوصفها أ

ووظائ فها ألعربية ومهارأتها  أللغة مجالت بين تحقيق ألتكامل  -8
نها وحدة 

 
يؤكد ألمنهج  ألمطور على توظيف وأحدة، حيث على أ

 .وألك تابيوألمسموع في أإلنتاج ألشفوي   ألمقروء 
 .بناء ألك تاب وفق منحى ألمعايير وألنوأتج -9

 
 

 
 

 إدارة المناهج

 ألمنهج ألمطور سمات           



 :مختلفةألمقارنة بين نصين لتحقيق نوأتج .1
 .بين مقالين، بين قصتين، بين قصة وسيرة، بين قصيدتين

 نوأحي ألتطوير في ك تابي ألثامن وألتاسع 



 إدارة المناهج

 بين نصين ألمقارنة : مثال 
 



 إدارة المناهج

 بين نصينألمقارنة : مثال 



 إدارة المناهج

 بين نصينألمقارنة : مثال 



 من تقديم .2
ً
إنتاج أللغة بدل

 :فيألمعلومات وألحقائق أللغوية 

 
 
 :ألتحدث. أ

 .دروس ألتحدث ولكل درس ثالث حصص• 
جيب شفويا عقب كل نص • 
 
 (.ألفهم ألعام)أ

 نوأحي ألتطوير في ك تابي ألثامن وألتاسع 



 إدارة المناهج

 درس ألتحدث: مثال 
 



 

 :  إنشاء ألجمل ألتي تتضمن -
 ألمفردأت ألجديدة•
 ألمعنى ألبعيد•
 ألستخدأم ألمجازي •
 ألصور ألبيانية•
 ألمحسنات ألبديعية•

   

 :أإلجابات ألمفتوحة -
عبر•
 
 أ
توأصل•
 
 أ
بدع•
 
 أ
بعد من ألنص•
 
 أ

 نوأحي ألتطوير في ك تابي ألثامن وألتاسع 

 :ألك تابة.ب
 



 إدارة المناهج

 درس ألك تابة : مثال 
 



 إدارة المناهج

 :ألثالثةمقاربة ألنصوص في مستوياتها .3
 (.قرأءة ألسطور )ألعام ألفهم •
 (.ما بين ألسطور )ألعميق ألفهم •
بعد من •
 
 (.ما ورأء ألسطور )ألنص أ

 :وألعشرينمهارأت ألقرن ألحادي .4
توظيف ألمتعلم للتكنولوجيا •

في عملية ألتعلم في مهارأت  وألتقانة
 .ألتحدث وألك تابة وألقرأءة

 نوأحي ألتطوير في ك تابي ألثامن وألتاسع  



 إدارة المناهج

ّص :  مثال  ك تسب معجم ألنَّ
 
 أ

 



 إدارة المناهج

 تحليل ألنّص / ألفهم ألعميق: مثال  
 



 إدارة المناهج

 قرأءة ألجدأول/ ألفهم ألعميق : مثال 
 



 إدارة المناهج

بعد من ألنص: مثال 
 
 أ

 



 إدارة المناهج

 21توظيف مهارأت ألقرن : مثال  
 



 إدارة المناهج

 21توظيف مهارأت ألقرن : مثال 
 



 إدارة المناهج

 نوأحي ألتطوير في ك تابي ألثامن وألتاسع  

نشطة وألمعالجات.5
 
 .مرأعاة مستويات ألتفكير في بناء أل

 :ألمتعلمإسقاط توجهات ألنصوص على حياة .6

 .حل ألمشكالت•
ثر بقيم ألنص•

 
 .ألتا

 .أإلفادة من توجيهات ألنص في موأجهة ألحياة•
 )إسترأتيجية توظيف .7

 
  .أ
 
 (.س .ت .أ



 إدارة المناهج

 حل ألمشكالت: مثال 
 



 إدارة المناهج

  إسترأتيجيةتطبيق : مثال 
 
 . أ
 
 س. ت. أ

 



 إدارة المناهج

وعية 
 
 ألتعليمية للصف ألثامنأل

 ألقرص ألمدمج للنصوص ألشعرية 
 .ونصوص ألستماع  



 إدارة المناهج

وعية 
 
 تاسعألتعليمية للصف ألأل

 ألقرص ألمدمج للنصوص ألشعرية 
 .ونصوص ألستماع  



 منهجية بناء ألك تابين   منهجية بناء ألك تابين

أشتمل كل جزء على ثالث  ،جزءينفي ك تاب كل جاء •
ْت  ،دروسوحدة تسعة  نت كلُّ تضمَّ  ،وحدأت دَّ أسُتمِّ

ا قديمً أإلسالمي  و ألعربيموضوعاتها ومضامينها من ألترأث 
 هميولليحقق ؛ نفسه لمتعلمة أبيئومن  ،اوحديثً 

برز وليلبي ، ألمختلفة هوأهتمامات
 
 .هأحتياجاتأ

 

 إدارة المناهج



  ،أللغويةوفق تسلسل ألمهارأت ا متوأزًنا متدرجً بنيت ألدروس بناء  * 
ووفق خريطة ألمدى وألتتابع ألتي نّصت عليها ألوثيقة ألوطنية لمنهج 

، ثّم ألتحدث،  فالقرأءة ،بالستماعفكانت ألبدأية ، ةألعربيأللغة 
على ألمفاهيم أللغوية ألتي تنوعت بين ألنحو وألبالغة وألك تابة ، عالوة 

 ، ألعمليةه في حيات متعلمألها جحتايوبعض ألمفاهيم أإلمالئية ألتي 
 .للصف ألثامن -ألمصطفى : ألذأتيةك تاب ألمطالعة عن فضال ً 

 إدارة المناهج

 منهجية بناء ألك تابين   منهجية بناء ألك تابين



ر ألك تابين نشاطات*  بما تعلمه في  ألمتعّلم متوأزنة تذّكِّ
 ،ك تسبهايتعزز ألمهارأت ألتي وألسنوأت ألسابقة، 

سلوب ألستقرأئي  ةمنتهج
 
إلى ممارسات ألذي يؤدي أل

 لغوية تطبيقية، وتعين على تطوير 
 
 .أللغوي ءدأأل
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 منهجية بناء ألك تابين   منهجية بناء ألك تابين



*  
 
على بذل ألجهد ألمتعلم د تعوّ  ة ألك تابيننشطأ

مل وتقدير ما تعلمه
 
 ،هر وتذكّ  ،وألتفكير وألتا

ألك تشافات من باب مفتوح لمزيد  فهيستمتع به، أو
   .ألمتعلمين ألنابهين ألجميلة تنتظر
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 منهجية بناء ألك تابين   منهجية بناء ألك تابين



َد • دأئية أعُتمِّ
 
 سترأتيجياتعلى إفي تقديم ألمفاهيم أللغوية وألمهارأت أل

سئلة تقود إلى  وأستثارأتألتعلم ألذأتي ألموجه، 
 
ذهنية من خالل أ

دأئية تتيح ل
 
 لمتعلمأستنتاج ألمفهوم، تليها تطبيقات ونشاطات أ

أللغوية عبر ممارستها في  هذأئ قتأك تساب ألخبرة ألمستهدفة وتنمية 
في ألتوأصل أللغوي إرساًل  تهموأقف أفترأضية وظيفية تلبي حاجا

ن تكون قوأعد 
 
ن أللغة ألعربية محاكاة وتطبيق قبل أ

 
وأستقباًل؛ ذلك أ

 .ونظريات
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 منهجية بناء ألك تابين   منهجية بناء ألك تابين



دبية وألمعلوماتية، بما رأوحت •
 
دروس ألقرأءة بين ألنصوص أل

يك فل أجتياز ألمتعلمين وبخاصة طالب ألصف ألثامن 
نوأع ألمختلفة من 

 
أمتحانات بيزأ ألدولية، وذلك بالتركيز على أل

ألنصوص ألمعلوماتية باإلضافة إلى قرأءة ألجدأول وألرسوم 
 ...وألوثائق ألرسمية ألمفاهيميةألبيانية وألخرأئط 

 إدارة المناهج

 منهجية بناء ألك تابين   منهجية بناء ألك تابين



 يتكون ك تاب 
ألصف ألثامن  من 

 ؛ينءجز
 وحدأت 3في كل جزء 

ولى
 
 وطني أإلمارأت :ألوحدة أل

باء: ألوحدة  ألثانية
 
بناء أ

 
 وأ

 مشاهد من ألكون: ألوحدة ألثالثة

 رحلة وأك تشاف: ألوحدة ألرأبعة

 في ألقيم :  ألوحدة ألخامسة

 ألتنمية ألمستدأمة: ألوحدة ألسادسة



 يتكون ك تاب 
من   تاسعألصف أل
 ؛ينءجز

 وحدأت 3في كل جزء 

ولىألوحدة 
 
 قيم إنسانية  :أل

 

 وطن وجذور :  ألوحدة  ألثانية

 
 ألبطولت وألمغامرأت :  ألوحدة  ألثالثة

 

 ألتنمية ألمستدأمة: ألوحدة  ألرأبعة
 

مة:  ألوحدة ألخامسة
 
مجاد أ

 
 أ

 
 ألعلم وألمخترعات:  ألوحدة ألسادسة

 



 إدارة المناهج

 3رقم نشاط جماعي 
 د 10: الزمن

 ألهدف
أستعرأض مكونات كل وحدة تعليمية، 
ي في ترتيب ألدروس فيها

 
 .وإبدأء ألرأ

إجرأءأت 
 ألعمل

ألمجموعات باستعرأض مكونات كل وحدة  تقوم•
 .  تعليمية

يها في ترتيب ألدروس، وتعلل لتكوين •
 
تسجل رأ

ي
 
 .ألرأ

ا ما توصلت إليه•    .تستعرض شفويًّ



مكونات كل 
 وحدة تعليمية

 االستماع

 الشعر

القراءة 
 األدبية

 التحدث

 1النحو 

 البالغة
القراءة 

 المعلوماتية
 

 الكتابة

النحو 
2 

 إدارة المناهج



 ثانيمحاور ألتدريب في أليوم أل
 

 ألمنهجية ألمتبعة في بناء   -1
 ألمهارأت وألمعالجات ألتطبيقية

 للدروس   
 
 

مكونات دليل  -2
 ألمعلم

 

 مهارأت أللغة ألعربية -3
 21ومهارأت ألقرن 

 

 موجهات إجرأئية -4 
 .لتنفيذ ألدروس 

 

 ألتخطيط ألدرسي -5



 إدارة المناهج

 ألمنهجية ألمتبعة في بناء ألمهارأت وألمعالجات ألتطبيقية للدروس
 

 ) : إسترأتيجيةأعتماد 
 
  .أ
 
 ( س .ت .أ



  (4)رقم  نشاط جمعي
 د 10الزمن   

 
  

 إدارة المناهج

 لهدفأ
 ألدرس ألوأحد في ك تابي أللغة  ألعربية( محاور )أستقرأء بنية 

 

 إجرأءأت ألعمل
ولى بين ألمجموعات*

 
 .تقسيم دروس ألوحدة أل

 .د محتوى كل محور ي، وتحدوأحد تصفح  كل مجموعة محاور درس* 
 .لوحدة ما على ألمجموعات تسعةتوزيع ألدروس أل* 
   .عرض ما توصلت إليه كل مجموعة* 



(4)ورقة عمل   

 إدارة المناهج

 دقائق 10الزمن المقترح .... ، ومحتويات كل محورواحد محاور درس( بنية ) حدد 

 محتويات المحور ....… :سدرمحاور
 
 

 
 

 
 

 
 



(4)ورقة عمل   

 إدارة المناهج

 دقائق 10الزمن المقترح .... ، ومحتويات كل محورواحد محاور درس( بنية ) حدد 

  :سدرمحاور
 (مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية)

 محتويات المحور

أجيب  أتأمل الصور اآلتية، ثم -1

 (نحو النص) عما يليها
 أسئلة شفوية -صور

    -مناسبة النص -حياة الشاعر -لمحة تاريخية -النص النص -2

 مفردات تفسير

ا                                    الفهم العام  -3  (المعجم اللغوي) أكتسب معجم النص  -أجيب شفويَّ

أتذوق  -ترتيب األحداث -التعليل -الفكر -تحليل النص أعمق فهمي -4

أقوم أسلوب  -أستنتج -أكتشف بناء النص -بالغة النص

 ...الكاتب

 أبحث في الشبكة -أكتب على ضوء النص -أبدي رأيي أبعد من النص -5

أحاكي  -أعبر عما يأتي -أتواصل وأطلع -العالمية

 ...النصوص بأسلوبي



 بنية درس
 ألستماع 

 

ألستماع إلى :  ثانًيا
ّص   ألنَّ

 

فهم ألنص فهما عاما :ثالًثا
 
 /أ

ك تسب معجم ألنص
 
 أ

 

ك تشف بناء : خامًسا أ 
 ألنص

 

تذوق بالغة : سادًسا أ 
 ألنص

 

 عمق فهميأ   :رأبًعا
 

طبق: سابًعا
 
 أ

 

ول قبل ألستماع: أ   

 
 



 
 لقرأءةأ بنية درس

 

فهم ألنص فهًما : ثانًيا أ 
   عاًما

 

ك تسب معجم : ثالًثا أ 
 ألنص

 

ك تشف بناء : خامًسا أ 
 ألنص

 

تذوق بالغة : سادًسا
أ 

 ألنص
 

عمق فهمي: رأبًعا
 أ 

 

عبر: سابًعا توأصل / أ  أ 
نتج بدع /وأ   أ 

 

ولً 
 
 نحو ألنص: أ
 
 



 
 بنية درس ألتحّدث

 

   قبل ألعرض: ثانًيا
 

 بعد ألعرض: رأبًعا
 

ول
 
 موضوع ألتحدث: أ
 
 



 
 نحوبنية درس أل

 

ستنتج: ثانًيا
 
   أ

 

طّبق: ثالًثا
 
 أ
 

ول
 
ستقرئ : أ

 
 أ

 
 



 
 ك تابةبنية درس أل

 

ثناء ألك تابة: ثانًيا
 
   أ

 

 بعد ألك تابة: ثالًثا
 
 

ول
 
 قبل ألك تابة: أ

 
 



 :نينقسم دليل ألمعلم إلى قسمي 
ول

 
   :ألقسم أل

 :للدليل، ويتناولأإلطار ألنظري هو 
سس * 
 
هدأف *              .  بناء ألمنهج أ

 
 .تعليم أللغة ألعربيةأ

 .ألتربوية ألمصطلحات *                      .ألمنهج محاور *
 .  ألك تابمحوري وألتقويمية في ألتعليمية ألمعالجات  أإلسترأتيجيات ألمّتبعة في*
نشطة ألتعلم * 
 
 .أ
                      .ألتفكيرمهارأت * 
دوأت *
 
 .ألتقويم أ

 

 إدارة المناهج

 دليل ألمعلم



 دليل ألمعلم

  :ألثانيألقسم 

 :متكاملة تشتمل على درسيةألعملي ألذي يقدم خطًطا أإلطار ألتطبيقي هو 

خيارأت ألتهيئة وألتحفيز نحو ألدرس من خالل بدأئل يختار ألمعلم منها ما •

 .يناسب ألدرس وألمتعلمين

ساليب •
 
هم أل

 
ساليب ألتعليم وألتعلم، وتقديم مقترحات موجزة ل

 
توصيف أ

فاق 
 
وألطرأئق ألتي تمكن ألمعلم من تحقيق ألنوأتج ألتعليمية ألمستهدفة مع فتح أ

وسع لالبتكار ومسايرة ألمستجدأت
 
 .أ

 إدارة المناهج



 دليل ألمعلم

 إدارة المناهج



 دليل ألمعلم

 إدارة المناهج



سس ألتربوية •
 
تحديد ألتقنيات ألمناسبة وطريقة توظيفها وفق أل

 .ألحديثة
نشطة •

 
نشطة ألصفية وأل

 
 .ألالصفيةأإلجرأءأت ألتنفيذية لتطبيق أل

 .تحديد ألحصص وزمن تنفيذ كل نشاط على حدة•
رفد موأقف ألتعليم بإطار مرجعي يثري عملية ألتعلم، وذلك بتزويده •

 .محددة إثرأئيةبمستندأت توضيحية، وبمعلومات 
دوأته وطريقة تنفيذها ومتابعتها•

 
ساليب ألتقويم وأ

 
 .تحديد أ
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 دليل ألمعلم



 دليل ألمعلم

 إدارة المناهج
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 دليل ألمعلم



 دليل ألمعلم

 إدارة المناهج



 كل درس في  دليل ألمعلم ببطاقة ألدروس ألتربوية،  
 
:نوتتّضميبدأ

 .ألنوأتج ألتعليمية لكل درس -1
نشطة ألمقترحة -2

 
ساليب وأل

 
 :لتنفيذ ألدروس، من مثل أل

م أل*  م ألتعاوني*  ألنقاش وألحوأر ألمنظم *  ذأتيألتعلُّ ر*   ألتعلُّ  إلقاء شعر معّبِّ
دوأر* 

 
 .ذهنيألعصف أل*  ألجدأول ألستقرأئي*   ألمسابقات ألتنافسية*  تمثيل أل

 ستنتاجألستقرأء وأل    *بصريةألمالحظة أل *  حل ألمشكالت* 
 :لكل درس، من مثل مهارأت ألتعلم -3 

ف   -ينشئ -يصنف -يعلل  -يوضح -يشرح  -يستدعي -يستقرئ  -يحفظ -يستخلص  -يحدد  -يتعرَّ
 
  -يتنبا

 ...يقّيم -يناقش -يخّمن
 :، من مثلألوسائل ألمقترحة -4
دب ألعربي*  مصورأت أل* 

 
فالم فيديو*  جدأريةلوحات  *  ديوأن ألشاعر *  ك تب أل  أ 

سي -  (دأتاشو)جهاز ألعرض ألمرئي*   جهاز ألعرض ألرأ 
 
 إدارة المناهج 

 دليل ألمعلم



نشطة  أإلضافية ألمقترحة  
 
:لمثللمتعلمين، من أل
 .يديصنع ُمعجمي •
سئلة •

 
 (لعبة تعليمية ) نرد أل

 .خريطة ألجزيرة ألعربية•
و سيرة•

 
 .عروض شفوية مبتكرة لروأية أ

 .مجلة ألقرأءة•
 .عرض درأمي•
 .ألقرأءة ألفعالة•
 .ك تابة تقرير عن ك تاب•

 
 إدارة المناهج

 دليل ألمعلم



  (5)رقم  نشاط جمعي
 د 10الزمن   

 
  

 إدارة المناهج

 لهدفأ
 تعريف ألمهارة وتسمية مهارأت أللغة ألعربية

 

 إجرأءأت ألعمل
توظيف ألعصف ألّذهني لتعريف ألمهارة، وتسمية مهارأت أللغة •

 .ألعربية
 .ك تابة ما توصلت إليه ألمجموعة•

   .عرض ما  تمَّ ألتوصل إليه* * 



 أللغويةعرف ألمهارة  -1

.........................................................................................................................................................

............................... 

 مهارأت أللغة ألعربيةسّمِّ  -2

.........................................................................................................................................................

.........................    

.........................................................................................................................................................

.............................. 
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  (5)ورقة عمل 



 أللغة ألعربيةمهارأت 

 :ألمهارة  أللغوية هي
ألمتعلم على توظيف أللغة ألعربية توظيًفا قدرة 

 .سليًما أستماًعا وتحدًثا وقرأءة وك تابة
 :  ألمهارأت

 ألمحادثة  -لستماع                      ا-
  ألك تابة  -                       ألقرأءة -
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 ؟ 21لقرن اما املهارات املطلوبة لطالب 

 ( 6)  نشاط جمعي رقم 
 د 10الزمن 



 ما ألمهارأت ألمطلوبة لطالب ألقرن ألحادي وألعشرين؟* 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
. 

 إدارة المناهج

 ( 6) ورقة عمل 



  :هي  على الصعيد الدولي إلى أربع فئات 21 مهارات القرن  ATC21Sصنف مشروع 

تكنولوجيا  •

املعلومات 

واالتصاالت واإلملام 

 بشؤون املعلومات 

واطنة والحياة واملهنة امل•

واملسؤولية الشخصية 

 واالجتماعية 

 التواصل والتعاون •

 بداع اإل •

 التفكير النقدي •

 حل املشكالت •

 ائقطر  اتخاذ القرار •

 التفكير 

 ائقطر 

 العمل 

أدوات 

 العمل 

مهارات 

العيش في 

 العالم 



 ألمهارأت ألتكنولوجيةألك فاءة في 

ألعامة ألخطوط تّم تحديد للمعايير ألدولية لتكنولوجيا ألمعلومات ا فقً و-
مية ألرقمية وألمهارأت 

 
 :ألستة وهيك فاءة ألمجالت ل وفًقا كنولوجيةألتلمحو أل

 .أإلبدأع وألبتكار -
 .ألتصال وألتعاون-
 .ألبحث وطالقة ألمعلومات-
 .ألتفكير ألناقد وحل ألمشكالت-
 .ألموأطنة ألرقمية-
 .عمليات ومفاهيم ألتكنولوجيا-

 

 إدارة المناهج



 إدارة المناهج

 مهارأت ألقرن ألحادي وألعشرين: مثال 
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 مهارأت ألقرن ألحادي وألعشرين: مثال 



 :من ألمعلميرجى قبل ألموقف ألصفي *   

 .2015/ 2014ألقتصار على أستخدأم نسخة ك تاب ألطالب طبعة 1.

كد من ألسالمة أللغوية وألعلمية للدرس2.
 
 .ألعودة إلى ك تاب ألطالب وألتا

ألعودة إلى دليل ألمعلم وأإلفادة مما جاء في إطاره ألنظري، وإطاره ألتطبيقي ألمتعلق 3.

 .بالدرس ألمستهدف

كد من سالمتها ومناسبتها وسهولة توظيفها4.
 
 .فحص ألوسائط ألتعليمية وألتا

 .لنصوص ألستماع وألشعر( ألتسجيل ألصوتي) ألعودة إلى ألقرص ألمدمج 5.
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 موجهات إجرأئية لتنفيذ ألدروس



 :من ألمعلميرجى قبل ألموقف ألصفي *   

 .تحديد ألمستقطع ألصوتي ألمناسب للمعالجات ألوأردة في دروس ألستماع. 6

 .توزيع ألمهام مسبًقا على ألمتعلمين ولسيما في مهارتي ألتحدث وألك تابة. 7

دب مع ألمصطفى )توجيه ألمتعلمين لقرأءة نصوص ألمطالعة . 8
 
، قرأءأت في أل

 .قرأءة حرة موجهة قبل ألموقف ألتعليمي(  ألعربي

 .توجيه ألمتعلمين إلى جمع ألمعلومات ألمتعلقة بالدروس. 9
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 موجهات إجرأئية لتنفيذ ألدروس



  (8)رقم  نشاط جمعي
 د 20الزمن   

 
  

 إدارة المناهج

 لهدفأ
 .ك تابة إجرأءأت تنفيذ درسي ألستماع و ألتحدث

 

 إجرأءأت ألعمل
إجرأءأت مجموعة تحدد  : بين ألمجموعاتألسؤألين تقسيم •

تنفيذ درس ألستماع، وألمجموعة ألثانية تحدد تنفيذ درس 
 .ألتحدث

   .إليه تعرض كل مجموعة ما توصلت •



و ألتحدث أ•
 
 د 20/ ألزمن ألمقترح *    .ك تب إجرأءأت تنفيذ درسي ألستماع أ

 
.............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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  (8)عمل ورقة 



 .لمهارأت ألمادة ألتكامليألتخطيط  وفق ألمنحى يكون •
بحسب عدد )بمحاوره وعناصره  كلها على ألدرس  ألدرسيألتخطيط يشتمل •

 .ألمرفق في دليل ألمعلمألنموذج وذلك وفق ( حصصه
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 ألتخطيط ألدرسي
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   (7 )رقم  نشاط جمعي
 د 15الزمن   
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 لهدفأ
حد  ألدروس ألمقررة

 
 إعدأد  خطة ل

 

 إجرأءأت ألعمل
حد   •

 
 ألمجموعات ألمنهجية ألعامة ألوأردة في دليل ألمعلم لتناول  أ

 
تقرأ

 .ألدروس
 .درسيةتعد  كل مجموعة خطة •
   .تعرض كل مجموعة ما توصلت إليه•



(7)ورقة عمل   

حد ألدروس ألمقررةتخطيًطا أقترح •
 
 دقيقة15/ ألمقترح ألزمن .... ل

•.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

................................................................................................. 
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 شكًرا لحسن استماعكم


