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م�صطلحات تربوية
وثيقة املنهج (:)Curriculum Document
خطة مكتوبة يقوم عليها املنهج املراد ت�صميمه (بنا�ؤه) �أو تطويره،
إطارا عا ًّما يت�ضمن �أ�س�س بناء املنهج ومرتكزاته
وت�شكل هذه اخلطة � ً
ودواعي بنائه �أو تطويره ،كما تت�ضمن عنا�رص املنهج ومعايري كل
منها ،ومعايري تنفيذه وتقوميه.
ت�صميم وثيقة املناهج (:)Curriculum Document Design

و�ضع �إطار لتنظيم عنا�رص املنهج وات�ساعها وعمقها وتكاملها الر�أ�سي،
وتكاملها الأفقي داخل املادة نف�سها ومع املواد الدرا�سية الأخرى مبا
يحقق التوازن بني املادة الدرا�سية واملتعلم ،ومراعاة حاجات املجتمع
وثقافته.
ويف تخطيط املناهج وبنائها ،وتنظيم عنا�رصها ومكوناتها يفرت�ض �أن
تراعى مفاهيم الت�صميم الآتية:
1 .1الت�صميم الأفقي ملحتوى املنهج الذي يتطلب مراعاة ات�ساع
املنهج وعمقه ،والتكامل والرتابط بني املجاالت املعرفية
والوجدانية (القيمية) واملهارية ،كما يتطلب ترابط جميع عنا�رص
املنهج ببع�ضها (الأهداف واملحتوى ،والأ�ساليب ،والو�سائط،

والأن�شطة ،والتقومي).

2 .2الت�صميم العمودي ملحتوى املنهج الذي يتطلب تراكم اخلربات
وتتابعها الر�أ�سي مبا ين�سجم مع �سيكولوجية املتعلمني ،و�أعمارهم
ومراحل منوهم ،وطبيعة املادة نف�سها ،فيكون التتابع من الب�سيط

�إلى املعقد ،ومن الكل �إلى اجلزء بحيث يزداد املنهج عمقًا
وات�ساعا كلما ارتقينا من ال�صفوف الدنيا �إلى ال�صفوف العليا.
ً

3 .3التوازن بني منهج الن�شاط واخلربات واملهارات الذي يركز على
املتعلم وحاجاته وقدراته وخ�صائ�صه الذاتية ،وبني منهج املادة
الدرا�سية الذي يركز على طبيعة املعرفة ،وهذا يعني بال�رضورة

مراعاة التوزان بني املادة واملتعلم ،وبني مكونات املنهج واملواد

الدرا�سية الأخرى ،وبني املعرفة واملهارات والقيم.
ت�صميم املنهج (:)Curriculum Design

و�ضع �إطار فكري للمنهج لتنظيم عنا�رصه ومكوناته جميعها
(الأهداف ،واملحتوى ،والأ�ساليب والو�سائط ،والأن�شطة،
والتقومي) ،وو�ضعها يف بناء واحد متكامل ي�ؤدي تنفيذه �إلى حتقيق

الأهداف العامة للمنهج.
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املعيار (:)Standard

هو جملة ي�ستند �إلىها يف احلكم على اجلودة يف �ضوء ما تت�ضمنه هذه
اجلملة من و�صف ملا هو متوقع حتققه لدى املتعلم من مهارات� ،أو
معارف� ،أو مهمات� ،أو مواقف� ،أو قيم واجتاهات� ،أو �أمناط تفكري،
�أو قدرة على حل امل�شكالت واتخاذ القرارات.
نواجت التعلم (:)outcomes

هي عبارات ت�صف كل ما يتوقع �أن يكت�سبه املتعلم من املعارف
واملهارات واالجتاهات والقيم ،وفق م�ؤ�رشات قيا�سية حمددة ،ويكون
قادرا على �أدائه يف نهاية درا�سة مقرر درا�سي� ،أو برنامج تعليمي
ً
حمدد.
وهي جتيب عن ال�س�ؤال التايل:
ماذا ي�ستطيع املتعلم �أن يعرف ويفعل كمخرج لتعلمه يف م�ستوى
درا�سي معني؟
م�ؤ�شرات الأداء ()performance indicators

م�ؤ�رشات الأداء هي الدالئل التي ي�ستدل بو�ساطتها على مدى حتقق
خمرجات التعلم ،وجتيب عن ال�س�ؤال التايل:
كيف لنا �أن نعرف �أن املتعلم قد حقق الناجت التعليمي؟
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خرائط املدى والتتابع (:)Scope and Sequence Maps

وهو جدول يو�ضح تدفق املفاهيم والأفكار الرئي�سة الواردة يف
حمتوى املنهج ب�صورة �أفقية ور�أ�سية ل�صفوف التعليم العام جميعها،
بحيث تربز التكامل الر�أ�سي والأفقي بني مو�ضوعات املادة الدرا�سية.

تنظيم حمتوى املنهج (:)Curriculum Planning

هو تقدميه للمتعلم ب�شكل معني ،بحيث ي�ؤدي �إلى �أن يتعلمه ب�شكل
�أ�رسع و�أ�سهل ،وب�شكل متدرج بحيث ينمو التعلم ويعمق ويثبت
لدى املتعلم وت�ستمر �آثاره معه.
التنظيم الأفقي (:)Horizontal Organization

هو التن�سيق بني املواد الدرا�سية املختلفة من ناحية ،والتن�سيق بينها
وبني احلياة اخلارجية من ناحية ثانية ،وبني املواد وحاجات املتعلمني
من ناحية ثالثة.
التنظيم الر�أ�سي (:)Vertical Organisation

هو التنظيم من �أ�سفل �إلى �أعلى �أو من فوق �إلى حتت ،ويكون يف املادة
الدرا�سية الواحدة وداخلها� ،أي ترتيب مو�ضوعاتها طبقًا ملبادئ
معينة ،بحيث تكون هذه املو�ضوعات متدرجة ومرتابطة ويفيد تعلم
�أولها يف تعلم ما بعده.

تقومي املنهج (:)Curriculum Evaluation

الإبداع (:)Creativity

جمموعة عمليات ينفذها �أ�شخا�ص متخ�ص�صون يجمعون فيها البيانات
التي متكنهم من تقرير ما �إذا كانوا �سيقبلون املنهاج �أو يغريونه �أو
يعدلونه �أو يطورونه ،بناء على مدى حتقيقه لأهدافه التي ر�سمت له.

هو مزيج من القدرات واال�ستعدادات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية التي
�إذا وجدت يف بيئة تربوية منا�سبة ف�إنها جتعل املتعلم �أكرث ح�سا�سية
للم�شكالت ،و�أكرث مرونة يف التفكري ،وجتعل نتاجات تفكريه �أكرث
غزارة و�أ�صالة باملقارنة مع خرباته ال�شخ�صية �أو خربات �أقرانه.

تطوير املنهج (:)Curriculum Development

�إحداث تغيريات يف عن�رص �أو �أكرث من عنا�رص منهج قائم بق�صد
حت�سينه ،ومواكبته للم�ستجدات العلمية والرتبوية ،والتغريات يف

املجاالت االقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافة مبا يلبي حاجات
املجتمع و�أفراده ،مع مراعاة الإمكانات املتاحة من الوقت واجلهد
والكلفة.
ويالحظ مما �سبق �أن مفهوم ت�صميم (بناء) املنهج يختلف عن مفهوم
تطويره يف نقطه البداية لكل منهما ،فت�صميم املنهج يبد�أ من نقطة
ال�صفر� ،أما تطوير املنهج فيبد�أ من منهج قائم ولكن يراد حت�سينه �أو
الو�صول �إلى طموحات جديدة ،ومن جهة �أخرى ت�شرتك عمليتا بناء
املنهج وتطويره يف �أنهما تقومان على �أ�س�س م�شرتكة وهي املتعلم،
واملجتمع ،واملعرفة ،و�أنهما تتطلبان قدرة على ا�ست�رشاف امل�ستقبل
وحاجات املجتمع و�أفراده.

االختبار (:)Test Examination

هو �إجراء ال�ستنباط ا�ستجابات يبنى عليها تقومي حت�صيل املتعلم �أو �أدائه
يف حمتوى درا�سي معني ،مث ً
ال :املعرفة اخلا�صة مبو�ضوع معني.
االختبار التح�صيلي (:)Achievement Test

هو �أداة مقننة تت�ألف من فقرات �أو �أ�سئلة يق�صد بها قيا�س التعلم ال�سابق
للفرد يف جمال �أو مو�ضوع معني.
�أ�ساليب التدري�س (:)Teaching Techniques

�إجراءات خا�صة يقوم بها املعلم �ضمن الإجراءات العامة التي جتري
يف موقف تعليمي معني ،فقد تكون طريقة املناق�شة واحدة ،ولكن
ي�ستخدمها املعلمون ب�أ�ساليب متنوعة كالأ�سئلة والأجوبة� ،أو �إعداد
تقارير ملناق�شتها.
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اال�ستدالل (:)Inference

هو عملية تهدف �إلى و�صول املتعلم �إلى نتائج معينة ،على �أ�سا�س
من الأدلة واحلقائق املنا�سبة الكافية ،حيث يربط املتعلم مالحظاته
ومعلوماته املتوفرة عن ظاهرة ما مبعلوماته ال�سابقة عنها ،ثم يقوم
ب�إ�صدار حكم يف�رس هذه املعلومات �أو يعممها.

االمتحان النهائي (:)Final Examination

هو االختبار الذي يعده املعلم �أو جمموعة من املعلمني بعد االنتهاء
وغالبا ما يكون على هيئة �أ�سئلة مقالية �أو
من درا�سة حمتوى املنهج،
ً
مو�ضوعية �أو مهمات �شاملة جلميع م�ستويات الأهداف.
التعلم (:)Learning

اال�ستقراء (:)Induction

هو عملية تفكريية يتم االنتقال بها من اخلا�ص �إلى العام �أو من
اجلزئيات �إلى الكل ،حيث يتم التو�صل �إلى قاعدة عامة من مالحظة
حقائق مفردة.
اال�ستق�صاء (:)Investigation

عملية ن�شطة يقوم بها املتعلم با�ستخدام مهارات عملية �أو عقلية
للتو�صل �إلى تعميم �أو مفهوم �أو حل م�شكلة.
اال�ستنتاج (:)Deduction

هو عملية تفكريية متكن املتعلم من الو�صول �إلى احلقائق باالعتماد
على مبادئ وقوانني وقواعد �صحيحة ،فينتقل فيها املتعلم من العام
�إلى اخلا�ص� ،أو من الكليات �إلى اجلزئيات� ،أو من املقدمات �إلى
النتائج.
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هو ن�شاط يقوم فيه املتعلم ب�إ�رشاف املعلم �أو بدونه ،يهدف �إلى
اكت�ساب معرفة �أو مهارة �أو تغيري �سلوك.
التعلم باالكت�شاف (:)Learning by discovery

هو التعلم الذي ي�سلك فيه املتعلم �سلوك العامل ،حيث ي�ستخدم
معلوماته وقدراته وقابلياته يف عمليات تفكريية عملية وعقلية
للو�صول �إلى نتائج جديدة.
التعلم التعاوين (:)Cooperative Learning

وهو تعلم يتم ب�إ�رشاك جمموعة �صغرية من الطلبة م ًعا يف تنفيذ عمل،
�أو ن�شاط تعليمي� ،أو حل م�شكلة مطروحة ،وي�سهم كل منهم يف
الن�شاط ،ويتبادلون الأفكار والأدوار ،ويعني كل منهم الآخر يف تعلم
املطلوب ح�سب �إمكاناته وقدراته.

التعلم الذاتي (:)Self - Learning

تقنيات تربوية (:)Education Technology

هو منط من �أمناط التعلم يقوم فيه املتعلم باختيار الأن�شطة التعليمية

هي الطرائق والو�سائل والأجهزة واملواد امل�سموعة واملرئية واملقروءة
التي ت�سهم يف حتقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة.

وتنفيذها بهدف اكت�ساب معرفة علمية �أو تنمية مهارة ذات �صلة
باملادة الدرا�سية �أو باهتماماته اخلا�صة ،وقد يتم هذا التعلم ب�صورة
فردية �أو يف جمموعات ،حتت �إ�رشاف املعلم� ،أو ب�صورة غري نظامية

عن طريق التعليم املربمج� ،أو برامج التعلم عن بعد.
التعلم القبلي (:)Former Learning

هو املعرفة العلمية التي اكت�سبها املتعلم نتيجة مروره بخربات تعليمية

أ�سا�سا لتعلمه اجلديد.
�سابقة ،وتعد � ً
التعليم (:)Instruction

هو الت�صميم املنظم املق�صود للخربة (اخلربات) التي ت�ساعد املتعلم

على �إجناز التغيري املرغوب فيه يف الأداء ،وعمو ًما هو �إدارة التعلم التي
يقودها املعلم.

التقومي (:)Evaluation

هو الإجراءات التي تهدف �إلى حتديد مدى تقدم تعلم الطلبة ،ومدى
حتقق م�ستوى اجلودة يف �أدائهم ،وفق معايري حمددة ،وفيه ميكن حتديد
م�ستويات الطلبة ،وحتليل �أخطائهم ،ويف �ضوئه ميكن توجيههم
�إلى الأن�شطة التي تالئم م�ستوياتهم ،لذا فهي عملية ت�شخي�صية،
وعالجية ،ووقائية.
تقومي الأداء (:)Performance Evaluation

ال �أو عم ً
هو ما يقوم به املتعلم يف جمال ما ويتطلب فع ً
ال� ،أو يتطلب
�إجنا ًزا يختلف يف كثري من جوانبه عن ا�ستذكار جمموعة من املعارف.

التقومي البنائي �أو التكويـنـي (:)Constructive Evaluation

هو عملية منظمة تتم يف �أثناء تكون املعلومة (�أثناء التدري�س وخالل
الف�صل الدرا�سي) ،وتهدف �إلى ت�صحيح م�سار العملية الرتبوية
للمتعلم والتحقق من فهمه للمعلومة التي مر بها وبيان مدى تقدمه
نحو الهدف املن�شود.
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التقومي الت�شخي�صي (:)Diagnostic Evaluation

هو ذلك التقومي الذي يهدف �إلى حتديد �أ�سباب امل�شكالت الدرا�سية
التي يعاين منها املتعلمون والتي تعيق تقدمهم الدرا�سي.

نتائج التقومي يف خمتلف املراحل� ،إ�ضافة �إلى ما يتم يف نهاية العمل من
�أجل حتديد امل�ستوى النهائي.
التقييم (:)Assessment

هو ذلك التقومي الذي يهتم بك�شف احل�صيلة النهائية من املعارف
واملهارات والقيم والعادات التي يفرت�ض �أن حت�صل نتيجة لعملية
التعليم.

هو عملية جمع البيانات �أو املعلومات عن املتعلم فيما يت�صل مبا
يعرف �أو ي�ستطيع �أن يعمل ،ويتم ذلك بالعديد من الأدوات من مثل
مالحظة الطلبة �أثناء تعلمهم� ،أو تفح�ص �إنتاجهم� ،أو اختبار معارفهم
ومهاراتهم.

التقومي القبلي (:)Formative Evaluation

احلقيبة التعليمية (:)Learning Kit

التقومي الذي ي�ساهم يف اتخاذ القرارات بطريقة علمية يف �أي من
املجاالت املختلفة بطريقة علمية ويحدد امل�ستوى الذي يكون عليه
املتعلم قبل قيامه بالدرا�سة.

وعاء معريف يحتوي على عدة م�صادر للتعليم� ،صممت على �شكل
برنامج متكامل متعدد الو�سائط ،ي�ستخدم يف تعلم �أو تعليم وحدة
معرفية منوعة ،تتنا�سب مع قدرات املتعلم ،وتنا�سب بيئته ،ي�ؤدي
تعليمها �إلى زيادة معارف وخربات ومهارات املتعلم ،وت�ؤهله ملقابلة
مواقف حياتية ترتبط مبا اكت�سبه نتيجة تعلمه حمتوى هذه احلقيبة.
وتعرف بانها �أ�سلوب من �أ�ساليب التعلم الذاتي �أو تفريد التعليم الذي
ازداد االهتمام به يف الآونة الأخرية مع التغريات والتطورات العلمية
احلديثة.

التقومي اخلتامي (:)Summative Evaluation

التقومي امل�ستمر (:)Continuous Evaluation

وم�ستمرا با�ستمرارها،
مواكبا لعملية التدري�س،
التقومي الذي يتم
ً
ً
والهدف منه تعديل امل�سار من خالل التغذية الراجعة بناء على ما
يتم اكت�شافه من نواحي ق�صور �أو �ضعف لدى املتعلمني ,ويتم جتميع
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خرائط املفاهيم (:)Concept Maps

طرائق التدري�س (:)Teaching Methods

عبارة عن �أ�شكال تخطيطية تربط املفاهيم ببع�ضها البع�ض عن طريق

تعرف ب�أنها الإجراءات العامة التي يقوم بها املعلم يف موقف تعليمي

العالقة بني مفهوم و�آخر.

طريقة العرو�ض العملية:

خطوط �أو �أ�سهم يكتب عليها كلمات ت�سمى كلمات الربط لتو�ضيح

معني.

كما �أنها عبارة عن بنية هرمية مت�سل�سلة ،تو�ضح فيها املفاهيم الأكرث

هي الطريقة التي يقوم املعلم فيها بعملية عر�ض �أمام املتعلمني� ،أو يقوم

قاعدة اخلريطة ،ويتم ذلك يف �صورة تفريعة ت�شري �إلى م�ستوى التمايز

لتقدمي حقيقة علمية� ،أو مفهوم علمي� ،أو تعميم علمي.

حتديدا عند
عمومية و�شمولية عند قمة اخلريطة ،واملفاهيم الأكرث
ً
حتديدا باملفاهيم الأكرث
بني املفاهيم� ،أي مدى ارتباط املفاهيم الأكرث
ً

عمومية ،ومتثل العالقات بني املفاهيم عن طريق كلمات �أو عبارات
و�صل تكتب على اخلطوط التي تربط بني �أي مفهومني ،وميكن

ا�ستخدامها ك�أدوات منهجية وتعليمية بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدامها

ك�أ�سلوب للتقومي.

ال�شفافة (:)Transparency

�صفيحة بال�ستيكية �شفافة ت�سمح مبرور ال�ضوء من خاللها ،ويتم

�إعدادها بالكتابة �أو الر�سم عليها مبا�رشة ثم عر�ضها بجهاز �إ�سقاط

متعلم �أو جمموعة من املتعلمني بالعر�ض وهي �أ�سلوب تعليمي تعلمي

القيا�س (:)Measurement

هو العملية التي تقوم على �إعطاء الأرقام �أو توظيفها وفقًا لنظام معني

من �أجل التقييم الكمي ل�سمة �أو متغري معني ،وهي التعبري الكمي
بالأرقام عن خ�صائ�ص الأ�شياء وال�سمات وغريها.
امل�شروع (:)Project

ً
ن�شاطا
هو عمل مت�صل باحلياة يقوم على هدف حمدد ،وقد يكون
جماعيا وفقًا خلطوات متتالية وحمددة.
فرد ًّيا �أو
ًّ

�ضوئي.
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املفهوم (:)Concepts

الن�شاط الإثرائي (:)Enrichment Activity

هو ت�صور عقلي جمرد يف �شكل رمز �أو كلمة �أو جملة ،ي�ستخدم

عمل ينفذه املتعلمون الذين اتقنوا مادة الكتاب ،وت�سمح قدراتهم

للداللة على �شيء �أو مو�ضوع �أو ظاهرة معينة.
ملف الإجناز (:)Portfolio Achievement

هو ذلك امللف الذي يتم فيه حفظ مناذج من �أداء املتعلم بهدف �إبراز

�أعماله ومنجزاته التي ت�شري �إلى مدى منوه الطبيعي واالجتماعي
والنف�سي والأكادميي واملهاري والإبداعي والثقايف.

و�إمكاناتهم ب�إي�صالهم �إلى م�ستويات �أداء فائقة ت�صل �إلى االبتكار

والإبداع �أحيانًا.

الن�شاط الأ�سا�سي (:)Essential Activity

هو عمل ينفذه جميع املتعلمون ،بهدف بناء املعرفة العلمية الأ�سا�سية

يف املادة الدرا�سية.

املهارة (:)Skill

الن�شاط اال�ستهاليل (:)Warming-up Acivity

تعرف يف علم النف�س ب�أنها :ال�رسعة والدقة يف �أداء عمل من الأعمال
ً
ب�سيطا �أو
مع االقت�صاد يف الوقت املبذول ،وقد يكون هذا العمل

هو عمل ينفذه املتعلمون للو�صول �إلى حالة ذهنية متكنهم من تلقي

مركبا.
ً

مهارات التعلم (:)Learning Strategies / Skills

جمموعة املهارات التي تتطلبها عملية التعلم ،ويكت�سبها املتعلم وتنمو

بنموه ب�صورة تدريجية ومنظمة ،وت�شمل مهارات التفكري وحل
امل�شكالت واالت�صال ،واملهارات الريا�ضية والعملية.
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التعلم اجلديد ،وقد يكون الن�شاط متعلق ًا بتعلم �سابق ميهد للتعلم
ً
ا�ستك�شافيا يقود �إلى التعلم اجلديد.
ن�شاطا
اجلديد� ،أو
ًّ

الن�شاط التعزيزي (:)Supplementary Activity

عمل ينفذه املتعلمون الذين �أجنزوا املادة الدرا�سية ب�صورة عادية ،ومن
�ش�أن هذه الأن�شطة� ،أن تدعم تعلمهم ،وتو�صلهم �إلى تعميق املادة

و�إتقانها.

الن�شاط العالجي (:)Remedial Activity

الو�سائل التعليمية التعلمية (:)Teaching Tools

هو عمل ينفذه املتعلمون الذين يواجهون �صعوبات يف التعلم ،ومن

هي جمموعة الأدوات واملواد والأجهزة التي ي�ستخدمها املعلم �أو

�شكل �إعادة تدري�س ب�صورة �أكرث مالءمة لهذه الفئة ،من املتعلمني ،مع

خارجها بهدف نقل املعاين وتو�ضيح الأفكار وحت�سني عمليتي التعليم

�ش�أن هذا العمل الإ�سهام يف معاجلة وتذليل هذه ال�صعوبات ،وي�أخذ
�رضورة �أن تنفذ مثل هذه الأن�شطة ب�إ�رشاف املعلم وتوجيهه.

املتعلم لنقل حمتوى معريف �أو الو�صول �إلىه داخل غرفة ال�صف �أو
والتعلم.

النواجت التعلمية (:)Learning Outcomes

هي عبارات ت�صف �أداءات املتعلم املتوقعة بعد درا�سته مو�ضوعات
معينة.

الهدف العام (:)Goal

هو عبارة ت�صف الناجت التعليمي املتوقع حتقيقه لدى املتعلم.
و�سائل تعلم ذاتي (:)Self-Learning Tools

و�سائل يعتمد عليها املتعلم يف تعليم نف�سه ،وهي مواد تعليمية قد
تكون على �شكل كتاب �أو فلم تعليمي� ،أو ت�سجيل �صوتي وقد تكون

كلها يف حقيبة واحدة.
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