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مقدمة

مقدمة
تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي لتوجيه معلمني ومعلمات مادة 
التربية الفنية للصف األول اإلبتدائي لتطبيق منهج الكويت 

الوطني الجديد وتحقيق األهداف التربوية والتعليمية 

 ملحددة في وثيقة منهج الكويت الوطني الجديد (2015).  

و قد حرصنا على إعداد هذا الدليل حتى يستخدم كمادة 
إرشادية بعيداً عن صياغة التعليمات الرسمية وكي يكون 

دليال للمساعدة ومشاركة وتبادل للمعلومات والتجارب 

 الخبرات. 

 كما نوصي باستخدام هذا الدليل لإلستفادة القصوى من 
فهم واستيعاب وتطبيق "الكفايات" التي يقوم عليها املنهج 

 لوطني الكويتي الجديد.

نماذج من مناهج وأدلة ملادة التربيه الفنيه
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   ٣- من يمكن أن يستفيد من هذا الدليل غير 
معلمي ومعلمات الصف األول؟

لقد تم أعداد هذا الدليل ملساعدتك في تعليم الصف األول من مادة 
التربية الفنية وفقاً ملعطيات املنهج الوطني الكويتي واملعايير 
 الكويت 2015) والذي سيطبق إبتداءً من سبتمبر هذه السنة.

يقدم الدليل أفكاراً حول كيفية تعليم املنهج الوطني الكويتي 
الجديد باستخدام املوارد التعلمية/التعيمية املتوفرة والتي تم 

تطويرها بناءً على املنهج السابق (2010)، نحن نعرف جميعاً أن 

! ولكننا مقتنعون أننا قادرون على القيام  هذا لن يكون عمالً سهالً
بذلك بناءً على إلتزامكم ودعمنا املستمر لكم.

١- ملاذا دليل املعلم ؟

تمهيد

       

٢- أي نوع من االتجاهات واملمارسات الصفية 
للمعلم التي يشجعها الدليل؟

باإلضافة إلى تعريفكم باملنهج الوطني الكويتي الجديد، 

فإن هذا الدليل يطرح لكم تحديات جديدة. أوالً، يبتعد 
الدليل في هذه الوثيقة عن املفهوم التقليدي للدليل من 

حيث "عرض طرق للعمل" أو "إعطاء توجيهات وتعليمات 

باإلضافة إلى كونه دليالً للمعلمني وللمعلمات، فإن هذا الدليل 

سيستعمل كمادة تدريبية لهؤالء املدربني الذين سينفذون 

 لتدريب األولي باإلضافة إلى التدريب القائم على املدرسة  

 و ا لتطوير املهني املستمر . 

إن هذه املادة ستستعمل كمرجع من قبل مدراء املدارس 
واملشرفون عند متابعة تعليم املعلمني بشكل يومي في الصف.

٤- كيف تم تنظيم الدليل 
اإلرشادي للمعلمني؟

لكي يتم دعمكم (كمعلمني 

في عملية فهم وتوظيف 

مفاهيم املنهج الجديد في 
مادتكم التعليمية (التربية 
الفنية)، تم تنظيم الدليل 
وتقديمه وفقاً إلى سبعة 

 جزاء منظمة بشكل منطقي 
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  ٥- ما نوع التعليم والتعلم الذي يشجعه الدليل؟

تمهيد

يتبنى املنهج الوطني الكويتي بشكل واضح عدداً من 

النظريات واملفاهيم التربوية املعاصرة التي تغني العملية 

التعلمية بشكل كامل.

   ٦- كيف يتم التحقق من التداخل؟

يتبنى املنهج الوطني الكويتي بشكل واضح عدداً من 

النظريات واملفاهيم التربوية املعاصرة التي تغني العملية 

 لتعلمية بشكل كامل.

يدعمكم الدليل اإلرشادي كمعلمني ومعلمات في تطبيق 
هذه النظريات واملفاهيم وتحويل – في نفس الوقت – 
٧- كيف يكون الدليل اإلرشادي وثيقة مفتوحة؟  وثائق املنهج واملعايير إلى أنشطة ملموسة لتخطيط 

إن الدليل اإلرشادي هو وثيقة مفتوحة... خالل تدريب 
Master Trainers وخالل عملية التطوير املهني للمعلمني 
واملعلمات... أنتم مدعوون إلى إضافة أفكاركم ومساهماتكم 

في األجزاء املختلفة... إن هذا هو كتابكم، وبالتالي فإن 

عملية تحسينه وتطويره هي في أيديكم.



   معلومات إرشاديه



1Part

الجزء األول
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 يقوم  منهج الكويت الجديد على  أساس قرار وطني  بتطوير 
وتطبيق منهجاً جديداً قائم  على املتعلم (الطالب)،  وعلى أساس 

مجموعة من الكفايات واملعايير املصممة بهدف تعزيز وتطوير 

كفاءات بشرية مدعمة بالكامل بالقيم واملباديء التي يرتكز عليها 

الدين اإلسالمي من ناحية،  ومن ناحية أخرى،  بالكفايات 
 ملتوافقة مع تطورات القرن ال٢١

 من وجهة نظرنا،  فإن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الرؤية 
التي عبرت عنها الرغبة السامية لصاحب السمو أمير 

البالد بتحويل الكويت ملركز مالي و تجاري ملنطقة الخليج 

العربي  مركزاً  للصناعات النفطية في العالم.

 ماهو املنهج الوطني

املنهج الوطني الكويتي الجديد:

 

  ما هو وكيف سيغير في طريقة تعليمك؟
صمم املنهج الجديد أخذاً بما يتوافق مع أحدث االتجاهات 

التربوية املتبعة في الدول املتقدمة حول العالم بما يحقق معه 
اكتساب املتعلمني مقومات النجاح ويصبحون أشخاصاً يتمتعون 

بالثقة في النفس والقدرة على املساهمة الفعالة وتحمل املسؤولية 
والقيام بواجباتهم الوطنية تجاه وطنهم دولة الكويت، بحيث 

نحقق الهدف طويل األمد وهو ان يكون لدينا جيالً من املواطنني 

لديهم القدرة التنافسية مع أقرانهم حول العالم في هذا العصر 
الذي تزيد فيه التحديات وما يتطلبه من مواكبة على مستوى 

النمو الفردي واملجتمعي لالنسان.  

 رؤية صاحب السمو الشيخ

 صباح األحمد الجابر الصباح

www.da.gov.kw/ara/hhamir/vision

  كن أنت التغيير 

 تراه بالعالم
لذي تريد أن 

غاندي

 الجزء األول

http://www.da.gov.kw/ara/hhamir/vision.php
http://www.da.gov.kw/ara/hhamir/vision.php
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  املنهج هو نظام من الخبرات والفرص التعّلمية املصممة واملنفذة 
من أجل تطور األطفال والشباب من خالل تعليمهم،  عند كل 

 ناسبة  للتعليم.

 يمثل املنهج الوطني الكويتي الجديد 2015  مخزوناً بالغ 
التنظيم من املعارف واملهارات والقيم واملعتقدات واالتجاهات 

املقدمة لجميع املتعلمني من خالل نظام التعليم الكويتي والتي 
تساعد في تحقيق وتنمية الذات،  فضالً عن االندماج اإلجتماعي 

 ملستقبلي وفرص العمل.

  يحدد املنهج الوطني الكويتي الجديد ما هو متوقع من 
املتعلمني الكويتيني من حيث ما يجب أن يعرفوه، ويقدرون على 

القيام به، وكيف يجب أن يتصرفوا كمواطنني مزودين بالقيم 
املكتسبة نتيجة تعليمهم.

  ماهو املنهج

كمعظم املناهج في العالم في أيامنا هذه، يرتكز املنهج الوطني 

الكويتي الجديد على الكفايات املتوقع إكتسابها من قبل 

املتعلمني التي تتراوح أعمارهم بني 3 و 18 سنة عند اإلنتهاء من 

 رنامجهم من األنشطة التعّلمية. 

 السؤال الثاني : 

 ماذا يعني منهج قائم على الكفايات؟

في املنهج القائم على الكفايات، يتم تحقيق أهداف التعليم عن 

طريق التطوير التدريجي لنظام متماسك من الكفايات 

 لرئيسية- العامة- والخاصة. 

  ويطلق على املنهج الذي يشرح و يخطط 
عملية التعلم من حيث تطوير 

كفايات املتعلمني  أسم  " املنهج 

القائم على الكفايات ."

 السؤال األول:

    ماهو املنهج؟

 الجزء األول
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ماهي الكفايات

 

  السؤال  الثالث : 

   ما هي الكفايات؟

 يحتوي املنهج على ثالثة أنواع من الكفايات:

إضغط للمزيد من املعلومات

إضغط للمزيد من املعلومات

إضغط للمزيد من املعلومات

إضغط للمزيد من املعلومات

 الجزء األول
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ماهي أنواع الكفايات

 يحتوي املنهج على ثالثة أنواع من الكفايات:

- الكفايات األساسية تمثل مجموعة ( نظام )  املعارف واملهارات 

والقيم واملعتقدات واالتجاهات التي يجب على الجميع إكتسابها 

 ند نهاية التعليم الثانوي،   أي في نهاية الصف 12. 

ال يتم تحقيق هذه الكفايات عن طريق مادة واحدة فقط،  بل يتم 

من خالل املساهمة املشتركة واملتزامنة بني جميع املواد الدراسية 

التي يتعلمها الطالب خالل دراستهم.

- الكفايات العامة هي الكفايات املتعلقه بكل ماده دراسيه التي تحدد  

املعارف املتعلقه باملاده واملهارات والقيم واملعتقدات واالتجاهات 

املدمجه بالنتائج املتوقعه من املتعلمنب عند إكمال الصف األخير و 

عند االنتهاء من دراسة ماده معينه   

 - الكفايات الخاصة هي أقسام فرعية من الكفايات العامة 

 تتحقق من خالل الكفايات األساسيه .

   الكفايات الخاصة هي منظمة في املنهج  وفقاً ألربع مجاالت :

مجال الحقائق املختصة باملادة :  أي معرفة حقائق 

 معلومات متنوعة متعلقة باملادة.

مجال العمليات املختصة باملادة : أي مجموعة من املهارات 

 االستراتيجيات املتنوعة واملتعلقة باملادة.

مجال االستجابات : أي ردود الفعل الشخصية التي يظهرها 

 ملتعلم نحو ما تعلمه من مهارات واتجاهات وقيم ومعتقدات .

مجال اإلرتباط مع املواد األخرى :  أي إيجاد الجوانب 

املشتركه بني املواد الدراسيه من خالل املعارف واالتجاهات 

والقيم واملعتقدات .

 الجزء األول



12

 ماهي املعايير

   السؤال الرابع :

     ما هي املعايير ؟

 الجزء األول

املعايير تحدد مستويات الجودة التي على املتعلمني 
تحقيقها في تطوير كفاياتهم في املراحل املختلفة من 

 ملية التعلم.

ويشير املنهج الوطني الكويتي الجديد إلي نوعني 

من املعايير

إضغط للمزيد من املعلوماتإضغط للمزيد من املعلومات

املعايير



2
الجزء الثاني

Part
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 مناهج املواد الدراسية واملعايير

القسم األول: ما هي العالقة بني املنهج الوطني 
الكويتي الجديد ومناهج املواد الدراسية واملعايير 

في املرحلة االبتدائية؟

 السؤال األول:

   ما هو منهج مادة التربية الفنية في املرحله 

 البتدائيه وما هي املعايير الخاصة به؟ 

  إن منهج و معايير مادة التربية الفنية هو مكوّن اساسي من 
مكونات املنهج الوطني الكويتي الجديد مع املواد الثماني االْخرى 

التي تتضمنها الخطة الدراسية،  ومن هذا املنطلق، تم تطوير 

 لكفايات الرئيسية  ملادة التربية الفنية.

  يصف منهج ومعايير املرحلة االبتدائية نظام الخبرات التعّلمية 
املقدمة  للمتعلمني في مادة التربية الفنية  خالل السنوات الخمس 
االْولى من تعّلمهم ، باإلضافة إلى االستجابات واإلرتباطات باملواد 

 لدراسية االْخرى.

  إن املنهج الجديد يمكن أن يساعدك على تحسني املخرجات 
التعليمية للمتعلمني  بناء على األولويات الوطنية والقائمة على 
مواضيع تتعلق بالعائلة واملدرسة والوطن ....الخ، . كذلك يهدف 

إلى تعلم طرق املناقشة والحوار البناء وطرق التحفيز إلنتاج أفكار 

إبداعية وتوجيه النقاشات مع زمالئك وتحفيز تفكيرك ، مما يؤدي 
إلى تحسني ممارساتك  واالْداء الصفي اليومي مما يضمن تعلماً 

 فضل للمتعلمني.

  الجزء الثاني
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 مناهج املواد الدراسية واملعايير

  السؤال الثاني:

    ما هي الرؤيا التي يتبناها منهج التربيه الفنيه؟ 

- يعتبر املتعلم في مادة التربية الفنية فناناً مفكراً مستقالً 
ومستكشفا ً، قادراً على التعبير عن وجهة نظره ولديه القدرة على 

املشاركة في النقاشات وطرح األسئلة لفهم وتبادل األفكار، كما لديه 

القدرة على التعاون مع اآلخرين والعمل ضمن فريق لحل مختلف 
 ملشكالت.

   حيث يقوم املعلم بدور امليسر للتعليم ويعتبر شريكاً في العملية 
التعليمية ويساعد املتعلم على الفهم واإليضاح واالبتعاد عن الفكر 
القديم للمعرفة وعدم إنتاج االْفكار التقليدية املنقولة وإعطاء املتعلم 

دور في إبداء وجهة نظره الخاصه.

  السؤال الثالث:

 ما هي الفكره الرئيسيه لبناء منهج التربيه الفنيه ؟ 

 تكمن الفكرة الرئيسية وراء بناء املنهج الجديد في إنتاج تحوالت 
 جوهرية من النواحي التالية:

حل املشاكلتطور املحتوى

التعلم االبداعي

التقييم الذاتي املستمردور املعلم املدرب

القسم األول

  الجزء الثاني

إضغط للمزيد من املعلومات
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 مناهج املواد الدراسية واملعايير

القسم الثاني: ما هو املتوقع من املتعلم في نهاية 
 لتعليم االبتدائي وفقاً للمنهج الجديد؟

مع نهاية مرحلة التعليم االبتدائي في دولة الكويت، يُفترض من 
املتعلمني الذين عملوا على تطوير كفاياتهم العامة والخاصة كما 

وردت في املنهج الوطني الكويتي الجديد أن يكونوا قد اكتسبوا 

وتبنوا نظاماً من املعارف يتكون من (املفاهيم واملهارات واالتجاهات 
والقيم ) املتناسبة مع فئاتهم العمرية والتي من تمكنهم من تحقيق  

النواتج التعلمية الالزمة لتطورهم من الناحية االجتماعية 
 الشخصية.

"❖"تعزيز هويتهم اإلسالمية العربية الكويتية  
العاملية وشعورهم باالنتماء، وكذلك تطوير 
قدراتهم على التفاهم املتبادل بينهم وبني 

 آلخرين من خالل:

وبتفصيل أكثر يتوقع من متعلمني املرحلة االبتدائية 
 ا يلي:

"❖"التواصل بطالقة باللغة العربية في 
 ياقات متعددة من خالل:

"إظهار االحترام للقيم اإلسالمية ولرسالة اإلسالم  •"
الشاملة مع إظهار الوعي بإنتمائهم إلى الهوية العربية 

 اإلسالمية.

"تحديد، إحترام، وتفهم وتبني القيم واملعتقدات  •"
الدينية والثقافية،  واألخالقية للدين اإلسالمي وفقا ملستوى 

"القراءة والكتابة باللغة العربية الفصحى بشكل  •"
صحيح واملشاركة بحوار بنّاء يظهر األحترام املتبادل مع 

 ملعلمني داخل وخارج املدرسة.

"تطبيق إستراتجيات القراءة باللغة العربية املتوافقة  •"
مع الفئة العمرية للمتعلمني والقدرة على فهم نصوص مختارة 

(1)

(2)

  الجزء الثاني
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"❖"استخدام اللغة والفهم العلمي 
والتكنولوجي ففي عدة سياقات اجتماعية 

 ن خالل:

"مراقبة واستكشاف الحقائق واملفاهيم العلميةمن  •"
حولهم واملتعلقةبالكائنات الحية، الظواهر الطبيعية، 

 التكنولوجيا املتعلقة بالعلوم.

"القيام بتجارب بسيطة باستخدام األدوات العلمية  •"

 ❖"التواصل بفعالية باللغة اإلنجليزية في

   سياقات متعددة من خالل :

"التحدث واالستماع والقراءة والكتابة باللغة  •"
األنجليزية بشكل يتوافق مع املستويات التي تم تحديدها في 

املنهج باإلضافة إلى القدرة على املشاركة في حوارات باللغة 
 ألنجليزية مع األقران واألهل.

"فهم العبارات والتعابير في اللغة األنجليزية املتعلقة  •"
"❖"استخدام لغة و فهم الرياضيات بشكل 
صحيح، كذلك إستخدام الرموز والحروف 

واإلشارات ذات العالقة في سياقات اجتماعية 

"إجراء عمليات بسيطة بواسطة األرقام مع تحديد  •"
وتوصيف الخصائص األساسية لألشكال الهندسية واستخدام 

وحدات معيارية  لقياس، مقارنة ، وحساب الوزن، السعة، 

املساحة، املحيط  والحجم باإلضافة إلى القدرة على استعمال 

الوقت واألوراق النقدية في حل املشكالت البسيطة في حياتنا 

"❖"تعزيز الشمولية، العدالة والتنمية 
املستدامة ببناءً على إحترام الديمقراطية 

 ذلك من خالل:

"أداء أعمال بسيطة تعكس روح املواطنة واإلهتمام  •"
 املصالح العامة.

"التفاعل مع الفئات اإلجتماعية األخرى كمواطنني  •"
 ويتيني تبعاً للقواعد والقوانني واألنظمة.

(3)

(4)

(5)

(6)

  الجزء الثاني
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"❖"تعزيز التطور الشخصي و تنمية 
املهارات  ممن أجل حياة نوعية جيدة وذلك 

 ن خالل:

"تحقيق التوازن املناسب للمكونات الذهنية- املعرفية  •"
و العاطفية- الوجدانية في شخصية األفراد و تعزيز الثقة 

بالنفس وإحترام الذات والدوافع اإليجابية وتنمية القدرة على 

إستخدام مؤهالتهم بشكل مناسب مع إحترام وتقدير مؤهالت 

"❖"تعزيز القدرة على مواجهة التحديات 
اليومية بنجاح التي يواجهونها في 
 ملواقف اليومية والعمل من خالل :

"العمل بشكل تعاوني مع اآلخرين واملشاركة والقدرة  •"
 لى حل النزاعات .

 "تقييم عملهم والتفّكر بشكل ناقد لتقييم األهداف. •

"اظهار االهتمام وحب االستطالع واملواقف األيجابية  •"
 البنّاءة نحوالعمل فردي أو جماعي.

(7)

(8)

  الجزء الثاني
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 مناهج املواد الدراسية واملعايير

القسم الثالث: فهم وإستيعاب منهج مادة التربية 
 لفنية

 السؤال األول :

  كيف تم بناْ منهج مادة التربية الفنية ؟

 تم بناء مناهج املواد و املعايير في املرحلة االبتدائية وفقا للرؤية 
الشاملة والفلسفة التربوية واملبادئ ذاتها التي تدعم املتعلمني في 

تحقيق الكفايات األساسيه في نهاية الصف الخامس والتي لها 

 نفس الهيكل التنظيمي. 

 تتألف وثيقة املنهج من ثالثة أجزاء:

#يقدم الجزء األول األسس واملبادئ األساسية ملرحلة  •#
 لتعليم اإلبتدائي في املنهج الوطني الكويتي الجديد.

 #يقدم الجزء الثاني املنهج الجديد ملادة التربيه الفنيه •

#يقدم الجزء األخير اإلقتراحات للمعلمني واإلداريني  •#
لتنفيذ املنهج .

تم تصميم الجزء الثاني لجميع املناهج ملرحلة التعليم االبتدائي  
 فقا ملا يلي:

 #املسوغ املنطقي  •

#الكفايات العامة  والخاصه التي تم تطويرها خالل  •#
 ملادة من الصف األول  إلى الصف الخامس

#املدى والتتابع للمنهج من الصف األول  إلى الصف  •#
 الخامس 

 #محتوى التعلم •

 #أنشطة التعلم  •

#املعايير التي سوف يتم إكتسابها مع نهاية الصف  •#
الخامس

  الجزء الثاني
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 مناهج املواد الدراسية واملعايير

 السؤال الثاني: 

  ماهو املسوغ املنطقي ملنهج التربيه الفنيه؟

 يمثل املسوغ املنطقي بطريقة مختصرة رؤية املنهج ملادة تعليمية، 
حيث إنه يساعدك كمعلم، أن ترى املحور األساسي لتعليم مادة 

 عينة ويوجه أنشتطك التعليمية بإتجاه ذلك.

 يرشدك املسوغ املنطقي إلى ما يلي:

 #السياق الذي تم تطوير املنهج من خالله. ✓

 #رؤية دور التربيه الفنيه في تطوير شخصيات املتعلمني. ✓

 #غايات منهج التربيه الفنيه. ✓

 #املؤثرات التي أثرت املنهج الحالي. ✓

#الرؤية املدمجة والترابط مع املواد األخرى. ✓#

 بتحديد أكثر عند قراءة املسوغ املنطقي،  أنت تحصل على 
 جوبة  مختصرة ومتسقة على األسئلة التالية:

 #ما هو موضوع املادة؟ ✓

 #ملاذا دراسة املادة؟ ✓

 #كيف هو تنظيم منهج املادة؟ ✓

#ما هو محور الدراسة في املراحل التعليمية املختلفة  ✓#
 اإلبتدائي، املتوسط والثانوي )؟

هذه تساعدك على تنظيم أفكارك كنشاط موجه وهادف.

القسم الثالث

  الجزء الثاني

املسوغ املنطقي



21

  مناهج املواد الدراسية واملعايير

  السؤال الثالث:

 ما هي الكفايات األساسية ، العامة والخاصة؟

- الكفايات األساسية تمثل مجموعة ( نظام )  املعارف واملهارات 
والقيم واملعتقدات واالتجاهات التي يجب على الجميع إكتسابها 

 ند نهاية التعليم الثانوي،   أي في نهاية الصف 12. 
ال يتم تحقيق هذه الكفايات عن طريق مادة واحدة فقط،  بل يتم 

من خالل املساهمة املشتركة واملتزامنة بني جميع املواد الدراسية 
التي يتعلمها الطالب خالل دراستهم.

- الكفايات العامة هي الكفايات املتعلقه بكل ماده دراسيه التي 

تحدد  املعارف املتعلقه باملاده واملهارات والقيم واملعتقدات 

واالتجاهات املدمجه بالنتائج املتوقعه من املتعلمنب عند إكمال 

الصف األخير و عند االنتهاء من دراسة ماده معينه   

 - الكفايات الخاصة هي أقسام فرعية من الكفايات العامة 

 تتحقق من خالل الكفايات األساسيه .

 ن الكفايات الخاصة هي منظمة في املنهج  وفقاً ألربع مجاالت :

مجال الحقائق املختصة باملادة :  أي معرفة حقائق 

 معلومات متنوعة متعلقة باملادة.

مجال العمليات املختصة باملادة : أي مجموعة من املهارات 

 االستراتيجيات املتنوعة واملتعلقة باملادة.

مجال االستجابات : أي ردود الفعل الشخصية التي يظهرها 

 ملتعلم نحو ما تعلمه من مهارات واتجاهات وقيم ومعتقدات .

مجال اإلرتباط مع املواد األخرى :  أي إيجاد الجوانب 

املشتركه بني املواد الدراسيه من خالل املعارف و االتجاهات 

والقيم واملعتفدات .

القسم الثالث

  الجزء الثاني
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 مناهج املواد الدراسية واملعايير

 السؤال الرابع: 

    ما هو  "املدى والتتابع" ؟

"املدى التتابع" هو ضروري في إطار وثيقة املنهج واملعايير ألنه 

 قدم جوهر املنهج بكامله من خالل جدوليه اإلثنني:

"•"يقدم الجدول األول عرضاً عاماً لجميع الكفايات العامة 

للمادة،  مع ما يتبع لها من الكفايات الخاصة املعروضة بشكل 

 تابعي من الصف األول  إلى الخامس بشكل مدمج ومتسق.

"•"يغطي الجدول الثاني املبني من صف إلى صف جميع 

العناصر األساسية (الكفايات العامة،  الكفايات الخاصة،  أمثلة 

من األنشطة التعلمية  ومعايير املنهج) الهامة لفهم املنهج من 

الجميع.

القسم الثالث

  الجزء الثاني
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 مناهج املواد الدراسية واملعايير

 السؤال الخامس : 

 ما هي أنشطة التعلم، أهدافها وأهميتها في 

 نهج مادة التربية الفنية؟

القسم الثالث

 - توضيح مفهوم النشاط

هو مجموعه من االْداءات املخطط لها والتي يمارسها املتعلمني 

في وقت محدد وفق ميولهم واستعدادهم وقدراتهم وحسب 

األمكانيات البشريه املتاحه، ويتم تحت إشراف املعلم ومتابعة 

 دارة املدرسه سعياً لتحقيق أهداف علميه تعليميه وتربويه . 

 - الهدف من أنشطة التعلم

تكون أنشطة التعلم متمحورة حول املتعلم،  وهي تمكنهم من 

تحقيق الكفايات في املنهج،  وتبنى األمثلة املقترحة من األنشطة 

التعليمية على خبرات املتعلمني وتدمج اإلستراتجيات التعليمية 

 ملناسبة في سياقات تعلمية متعددة.

كما يجب األخذ في الحسبان أن األنشطة التعلمية الواردة في 

منهج املادة هي فقط على سبيل املثال هي ال تغطي بشكل كامل 

 نوع الخبرات التعلمية التي يمكن تطويرها في صف ما.

باملقارنة مع أجزاء املنهج األخرى اإللزامية، فإن أنشطة التعلم لها 

موقع خاص، يمكنك تعديلها أو إضافة أنشطة تعلمية أخرى من 

أجل التعامل مع حاجات املتعلمني بشكل أفضل.

  الجزء الثاني
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 مناهج املواد الدراسية واملعايير

القسم الثالث

 - أهمية النشاط 

تكمن أهمية النشاط في مساعدتك كمعلم لإلجابة على األسئلة 

 لتالية:

 ▪"كيف يمكن للمتعلمني أن يتعلموا ؟

 ▪"من خالل ماذا وكيف يتوقع منهم أن يتعلموا؟

أي معرفة، مهارات، إستراتجيات، قيم ومواقف و أية موارد وفي 

 ي تتابع سيتم تطوير النشاط التعليمي؟

 - مواصفات أنشطة التعلم ذات الجوده العاليه 

 ▪"تصف ما يمكن أن يفعله املتعلم لتحقيق الكفايات.

 ▪"تغطي مجموعه متنوعه من أنشطة املتعلمني املمكنه.

 ▪"تتضمن صياغة االْنشطه كمهام واقعيه.

 ▪"تشمل ألعاب وأنشطه ثنائيه وجماعيه قدر االْمكان 

"▪"تعبر بوضوح وبصوره مختصره عن األنشطه التي سيقوم 

املتعلمني بأدائها أثناء الدروس 

  الجزء الثاني



25

  مناهج املواد الدراسية واملعايير

القسم الثالث

   تعرف املعايير تحدد مستويات الجودة التي على املتعلمني 

تحقيقها في تطوير كفاياتهم في املراحل املختلفة من عملية 

 لتعلم.

 

 ويشير املنهج الوطني الكويتي إلى نوعني من 

وتشير إلى مستوى الجوده املراد من املتعلمني تحقيقه في أداء 

كفاياتهم العامه في نهاية كل مرحله من املراحل الدراسيه أي 

االبتدائية واملتوسطة والثانوية، وتتعلق بالكفايات العامه املراد 

تحقيقها من خالل كل مرحله،  وقياس معايير االْداء يتم من خالل 

 شكال مختلفه من التقييمات أو االختبارات الوطنيه النهائيه.

 السؤال السادس:

     ما هي املعايير؟

وتشير إلى مستوى الجوده املراد من املتعلمني تحقيقه في أداء 

الكفايات الخاصه،  في نهاية كل صف وترتبط معايير املنهج 

الدراسي بالكفايات الخاصه املحدده في منهج املاده الدراسيه. 

ولكونها ذات صله بتقدم املتعلمني في التعلم ، تعتبر معايير 

املنهج الدراسي مسألة تقييم بنائي ونهائي على مستوى الفصل 

الدراسي وعلى مستوى املدرسه.

  الجزء الثاني
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 مناهج املواد الدراسية واملعايير

القسم الثالث

 يرينا محتوى التعلم ما الذي يجب أن يتعلمه املتعلم ، وما هي 

املفاهيم واملباديء والحقائق التي يحقق املتعلم عن طريقها 

 لكفايات العامه.

 السؤال السابع:

    ما هو محتوى التعلم؟

 في املنهج الوطني الكويتي الجديد هناك بعض املواضيع 

الرئيسيه املشتركه لكافة املواد الدراسيه ، أن ذلك أن يساعد 

املعلمني واملتعلمني في إمتالك رؤيه متكامله والتركيز بني املواد 

الدراسيه والصفوف،  وقد اخترنا بالنسبه للمنهج الوطني 

الكويتي الجديد بعض املواضيع الرئيسيه املشتركه لكل سنه 

دراسيه بحيث ينبغي تقديمها في أي ماده دراسيه في املدرسه . 

 هذه املواضيع الرئيسيه املشتركه هي :

الصف الثانيالصف األول

الصف الثالث

الصف الرابع
الصف الخامس

  بالنسبة للصف األول يجب أن تكون املواضيع املقترحة قريبة 
من عالم املتعلم في هذه املرحلة العمري،  ومتدرجه منطقياً من 

 ف إلى آخر .

 لعائلة
 املدرسة

 وطني

 الوطن العربي 
 اإلسالمي

 الكون العالم

  الجزء الثاني
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 مناهج املواد الدراسية واملعايير

القسم الثالث

  الجزء الثاني
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كيف ستخطط عملية التعليم للمستقبل ؟ 

    

Check Answer

ترتب الكفايات على النحو التالي

A. األساسية - العامة - الخاصة

B. العامة - األساسية - الخاصة

C. الخاصة - األساسية - العامة

D. العامة - الخاصة - األساسية

 الجزء الثالث

القسم األول : ما هو دور " التخطيط" في عملية 
 توجيه متعلمينك وإرشادهم؟

 أنت كمعلم تقوم برحلة استكشافية لك وملتعلمك، وقد يؤدي 
تخطيطك الى صياغة خارطة طريق كخطة إرشاديّة للرحلة التي 

تتخيلها للمتعلمني . هذا النوع من التخطيط يساعدك على التأكد 

من إكتساب املتعلمني كفايات محددة من املنهج. وفي هذه الرحلة، 
يجب عليك أن تكون انت مرشدهم ورفيقهم والذي يقيس ويحدد 

أي من املتعلمني له القدرة على حل املشكالت التي واجهتهم خالل 

 لرحلة .

راجع معلوماتك
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الجزء الثالث    كيف ستخطط لعملية التعليم 

: يجب عليك أن تقرأ املنهج بعناية لكي تفهم مساهمة  أوالً
مادتك في تطوير كفايات املتعلمني وشخصيتهم في 

املستقبل. وذلك يعني تطوير وتحقيق إمكانيات املتعلم، وفقاً 

لطبيعته، وقدراته الذهنية والثقافيّة والعمليّة واالجتماعية من 

 الل العملية التربوية.

الخطوه االولى: العوده الى املنهج

 تحتوي الخطة الدراسية السنوية على الكفايات العامة 
والخاصة واملعايير واملحتوى وأنشطة التعلم موزعة على العام 

الدراسي والتي يتم تزويدها بكم من قبل التوجيه الفني.

الخطوه الثانيه : التخطيط السنوي

الخطوه الثالثه: تصميم الوحدات التعليميه 

إن الوحدة التعليمية هي هيكل مفتوح ومرن يركزعلى إدارة 
التعلم والتعليم لذلك يجب عليك ان تتمعن بدقة الى 

السياقات التي تم تحديدها في الخطة السنوية وتفكر حولها 

بطريقة استراتيجية وركز على كيفية تنظيم الوحدة 

التعليمية وتحديد أنواع االْنشطة التعليمية املناسبة لتحقيق 
 لكفايات املحددة. 

 ند التمعن بالوحدة التعليمية فانك :

 " تطور سلوك تعلمي ونواتج قيمية عند املتعلمني. ✓

"يمكن ان تربط محتوى املنهج بمجاالت مختلفة مع  ✓"
 ملواد االخرى.

"تطور بطريقة مفهومة وذات استمرارية خالل فتره  ✓"
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الجزء الثالث    كيف ستخطط لعملية التعليم 

الخطوه الرابعه: تصميم نماذج الدروس 

من خالل األجابة على االسئلة التالية فأنك ستعرف ماهية 
 ساس الدرس الذي تعد له :

"ماهي الخبرات الذي يمكن أن يكتسبها املتعلم من  •"

 تعتبر عملية التقييم من أهم الخطوات التي يجب أن نحرص 
عليها و هي مهمه للتأكد من أننا قد حققنا الهدف من التخطيط 

، وهي مهمه في تحديد مواطن الضعف و القوه ، كما أنها 
 ساعدنا في تطوير خطتنا  . 

نموذج مقترح لتقيم معايير املنهج --النماذج كامل في دليل املعلم

نموذج مقترح لقياس معيير املنهج

نموذج التخطيط لدرس الصفحه االولى

نموذج التخطيط للوحده الدراسيه

الخطوه الخامسة :  التقييم
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لتعليم والتعّلم في بيئة املنهج القائم على الكفايات

 واملتمحور حول املتعلم والتعلم

 الجزء الرابع

 السؤال األول :

     كيف تعّلم بفاعلية

 التعلم الناجح يحدث عندما يقوم املعلم بما يلي:

"•"  يرفع أداء املتعلمني من خالل إستخدام طرق التدريس 
 ملختلفة من العروض ووفقاً للمستويات املختلفة. 

"•"  يشجع املتعلم من خالل البحث املستمر، الجهد 
 اإلنضباط الذاتي.

"•"  يوضح أن التعلم يطور العالقات والقدرات ويسهم في 
إكتساب املعرفة، وبناء املهارت واملواقف/ القيم.

إن املنهج الوطني الكويتي الجديد هو أوالً وأخيراً، 
متمحورحول التعّلم واملتعلم. و هذا يعني أن محور 

العملية التربوية هو تعّلم املتعلمني، أن إستراتجيات 
التعليم الفّعال القائمة على الكفايات تأخذ بعني 

 إلعتبار اآلتي:

أ-  خصائص املتعلم في املواقف التعلمية الحالية 
 السابقة.

 - البيئة التعّلمية التي يبتكرها املعلم 

 (التحفيز، اإلهتمام، املالءمة)  إلبراز سلوكيات املتعلم 
 إليجابية. 

  هكذا أنت كمعلم تحتاج أن: 

• "تعرف أن التعلم يجب أن يبدأ من املعرفة السابقة   

• " تعرف أن التربية تحدث من خالل التعلم   •"

• " تقدر أهمية معايير املنهج (ما يتوقع من   •"

• " تطوّر خطة عمل واضحة تحدد، خطوة   •"

• "   تطبق تجارب تعليمية أظهرت أنها فّعالة. •"
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لتعليم والتعّلم في بيئة املنهج القائم على الكفايات

 واملتمحور حول املتعلم والتعلم

 الجزء الرابع

 ا لسؤال الثاني :
 ما هي املبادىء األساسية التي يتضمنها التعليم 

 ملتمحور حول املتعلم؟

  إن التعليم املتمحور حول املتعلم يحول تركيز النشاط 
من املعلم إلى املتعلم، وتؤكد على كيفية تعلم املتعلمني 

 دالً من ماذا يقوم به املعلم ليشجع التعلم.

"  يكتشف املتعلمون املعنى من املعارف  •"
واملعلومات والخبرات وفقاً ملدركاتهم الخاصة، أفكارهم، 

 شعورهم )ال يحدث التعلم في الفراغ( .

"  يبحث املتعلمون عن ابتكارات وإستخدامات  •"
ذات معنى للمعرفة، وليس بالضرورة كم املعلومات 

 ملقدمة. 

"  إن تذكر املعلومات الجديدة يتم بسهولة  •"
 ندما تكون مرتبطة بمعرفة املتعلم الحالية.

       . إن شخصية املتعلم تؤثر على تعلمه، ولكل متعلم 

•   املتعلمني اللذين يحبون التحديات هم أكثر إبداعاً في 

• "  يجب على املعلمني األخذ بعني اإلعتبار  •"

• "  للبيئة التعلمية دور هام، حيث يتعلم  •"

• "   إن البيئات التعلمية التي تدعم تقدير الذات  •"

• "  إن املعتقدات الشخصية واإلنطباعات  •"
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لتعليم والتعّلم في بيئة املنهج القائم على الكفايات

 واملتمحور حول املتعلم والتعلم

 الجزء الرابع

 السؤال الثالث :

 ما هو التعلم النشط، املتمحور حول التعلم 
 املتعلم، ؟

 إن الخصائص األساسية للتعلم النشط هي:

  يصف التعلم النشط بأنها عملية قائمة على النشاط 
الذهني والحيوي للمتعلمني بالتعاون مع متعلمني 

 خرين. 

  أن التعليم هو ليس قائماً على تذكر املعرفة، أو 
املعلومات العلمية الجديدة، ولكنه قائم على تطور 

التفكير املنظم واإلكتساب الذاتي ملهارات التعلم. تحت 
 شراف، وبتسهيل من املعلم الفّعال.

   يتعلم املتعلمني كيف يحصلون على املعلومات ، 
يحللونها ويفسرونها، ويستخلصون اإلستنتاجات 

 ملنطقية واملتقاربة بأنفسهم.

  عند مواجهة تحدي ما، يستخدم املتعلم أسلوب حل 
املشكالت من خالل طرق حوارية للبحث عن الحلول. 

غالباً إن "التعليم القائم على حل املشكالت" و"طريقة 

"•"  موقفاً ذهنياً نشطاً للمتعلمني قائماً على تحفيز 

 لتفكير أثناء الدرس.

"•"  يعتبر املتعلمون كمستكشفني وباحثني( 

اإلكتشاف الذاتي وإكتساب املعرفة) من خالل عملية حل 

املشكالت، ودور املعلم هو خلق البيئة املالئمة 

 إلكتشاف الذاتي و التعلم.

"•"  من املهم تعاون املتعلمني  واملعلمني لحل 

املشكالت املشترك، من خالل املجموعة التفاعلية، 

 التغذية الراجعة.

•   التركيز في عملية التعلم يعتمد على وضع املشكلة – 

 ملوضوع في بداية الدرس. 

•          . التأكيد على مفهوم التعلم بالبحثي (الدرس 

• "•"  يتم إرشاد املتعلمني للتفكير بطرق مختلفة، مثل 
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لتعليم والتعّلم في بيئة املنهج القائم على الكفايات

 واملتمحور حول املتعلم والتعلم

 الجزء الرابع

 املخرجات املتوقعة من املتعلمني عند إستخدام 

 لتعلم النشط الناجح هي:

 •"  إكتساب املعرفة على املدى القصير.

 •"  اإلحتفاظ بما تم دراسته على املدى الطويل.

 •"  الفهم العميق للمواد التي تعلمها.

 •"  إكتساب التفكير النقدي أو مهارات حل املشكالت

 بأسلوب مبتكر.

"•"  اعطاء املتعلمني دور هام وثقة بإشراكه باملادة التي تم 

تعلمه مما يؤدي إلى زيادة املعرفة واملهاره التي تطور املواقف 

اإليجابية نحو التعليم.
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لتعليم والتعّلم في بيئة املنهج القائم على الكفايات

 واملتمحور حول املتعلم والتعلم

 الجزء الرابع

 لسؤال الربع :

   كيف تجعل التدريس فّعاال من خالل إشراك 
 ملتعلمني بالتعلم النشط؟

إن إشراك املتعلمني ودعمهم لتطوير املعرفة، والتبصر، وحل 

املشكالت، والثقة بالنفس،  فعالية الذات والشغف بالتعلم هي 

توقعات مؤلوفة مرتبطة بالتدريس الفّعال . 

كمعلمني و معلمات يمكن أن تسألوا :

"متى يتعلم األطفال بشكل أفضل؟"
بناء على النظريات و املمارسات الحديثة،

يتعلم املتعلمون بشكل أفضل :

 •" إذا رأى املتعلمون نتائج نهائيه مشجعة .

"•" إذا كان محتوى التعلم ذو صلة باإلهتمامات الشخصية 

 لمتعلمني وخياراته .

"•" إذا تعلم املتعلمني من خالل التطبيق، فيحصلون على 

"•"إذا اعطى للمتعلم اآلمان في حالة ارتكاب األخطاء التي 

يمكن معالجتها. فدور املعلم الحقيقي مساعدته في كيفية 

 ألستفاده والتعلم من هذه األخطاء . 

"•"إذا تم إعطاء املتعلمني وسائل تقييم ذاتيه، حول أدائهم في 

التغذية الراجعة، أفضل من أن يكون التغذية الراجعة في التقييم 

 ول عملهم .

"•"إذا كان للمتعلمني حرية التعلم في وقتهم الخاص، 

فسيكون التعلم أكثر فعالية عندما يكونون قادرين على إدارة 

أنفسهم وفقا لتفضيالتهم .
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لتعليم والتعّلم في بيئة املنهج القائم على الكفايات

 واملتمحور حول املتعلم والتعلم

 الجزء الرابع

 لسؤال  الخامس:

    ما دور املشاركة الفعالة في بيئة التعلم النشط ؟

  يجب أن تشكل الخبرات التربوية للمتعلمني ثريةً وتتصف 

بالتحدي،  إن األنشطة ليست فّعالة في إشراك املتعلمني 

كاألنشطة واملهام التي تشكل تحديًا لهم. عندما يقوم املتعلمني 

 التفكر و طرح األسئلة والحدس، و التقييم، و ربط األفكار .

  إن األنشطة واملهام السهلة ليست فعالة في تفاعل املتعلمني في 

مهامهم، بل يتفاعل املتعلمني بصورة أفضل عن طريق طرح 

 ألسئلة.

  إن التحدي هنا هو إعطاء درس له صفة "التقصي"/املشكلة/و 

كذلك التغيير في الدور التقليدي السائد للمعلم... و السماح 

للمتعلمني أن يصبحوا مشاركني متساوين في العملية التربوية. 

و يصبح هذا ممكنا بتغيير األدوار التقليدية للمتعلمني وللمعلم 

في العملية التربوية.

  إن دور املتعلمني هو "كمستكشفني" و "باحثني."

 يوضع املتعلمني في سياق تعلمي يواجهون فيه عدًدا من 

التحديات، األسئلة، واملواضيع التي تحتاج إلى اللجوء إلى 

 لبحث والتدقيق للوصول إلى الحل.

 ولكن من املهم أن يفهم املتعلمون بوضوح هدف التمارين 

التعلمية كونها ذهنية؛ تقدم أجوبة حول ماذا، ملاذا، و كيف هم 

يؤدون و أي نوع من النتائج النهائية يتوقع من املتعلمني 

 نجازها. 

 إن دور املعلم كمرشد وموجه 

يجب على املعلم أن يبتكروا املواقف التعليمية للمتعلمني لكي 

يستطيعوا تنفيذ البحث واألهداف للحاالت الضرورية وتسهيل 

عمليتهم التعليمية من خالل طرح أسئلة ذات صلة وإرشاد 

املتعلمني إلى مصادر املعلومات. هذا هو نوع جديد من القيادة 

في التعليم بحيث تكون العملية التعلمية مرتكزة على النشاط 

 ملشترك بني املعلم واملتعلمني
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لتعليم والتعّلم في بيئة املنهج القائم على الكفايات

 واملتمحور حول املتعلم والتعلم

 الجزء الرابع

لتشجيع مشاركة املتعلمني الذهنية في التعلم 
 لنشط/ التفاعلي، فإنه من الضروري أن:

•   يظهر املعلم اإلحتراما والثقة والتقارب لكل متعلم .

•

   خالل التعلم النشط الفّعال يجب أن يكون موقف املعلم كما يلي 

 "•"  دعم للمتعلمني وتقبلهم بستوياتهم.    

 •"  تحفيز املتعلمني واإليمات بقدراتهم .

•   تجنب النقد املباشر للمتعلمني، وتقييم أجوبتهم كجيد أو 

سيىء لكي يعتقد املتعلم أن كمحاولة لحل مشكلة سوف 

تناقش، تقيم كفكرة إبداعية وأن أفكار املتعلمني وقدراتهم 

 ستحق اإلحترام واإلهتمام الجدي .

•  وهذه املواقف الوارده أعاله سوف تساعد على بناء ثقة كل 

متعلم وتخلق بيئة تعليمية نشطة في الصف.
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الجزء الخامس استخدام تكنولوجيا املعلومات في تعلم جميع املواد

  إن املنهج الكويتي للمرحلة اإلبتدائية يشجع استخدام 

تكنولوجيا املعلومات واإلتصال لتحسني التعليم والتعلم 

في املنهج، لهذا فإن هذه الوحدة تهدف إلى تقديم بعض 

اإلرشادات واألمثلة عن طرق استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واإلتصال في دروسهم اليومية في ججميع  املواد وتقدم لك 

 جوبة مقترحة حول هذه األسئلة:

 "ملاذا استخدم تكنولوجيا املعلومات واإلتصال؟ •

"ما هي األسباب املمكنة التي تجعل املتعلمني يتجهون  •"
إلى استعمال تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات في تعلم جميع 

 ملواد؟

"ما هي فوائد دمج تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات  •"
 تعليم املواد األخرى؟

"كيف استخدم تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات في  •"
العرض اليومي للدروس لتدريس أي مادة؟

يستخدم عدد كبير من الناس تكنولوجيا اإلتصال 

واملعلومات في حياتهم اليومية. وال يقتصر على استعمال 

 ألدوات والتطبيقات بل تتعامل أيضاً مع املعلومات. 

لقد أحدثت تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات تغيرات تاريخية 
في حياتنا خاصة فيما يتعلق بتحليل، ومعالجة ونشر 

املعلومات. أوالً إنها مهمة من حيث استعمال األدوات 

والتكنولوجيات الرقمية في الحياة اليومية كالهواتف 

النقالة واألجهزة اللوحية والحواسيب والشبكة العنكبوتية 
والبريد اإللكتروني واملواقع اإللكترونية وشبكات التواصل 

 إلجتماعي إلخ. 

 السؤال االول :

ملاذا استخدام تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات؟
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الجزء الخامس استخدام تكنولوجيا املعلومات في تعلم جميع املواد

إن متعلمينك هم أعضاء في "الجيل الرقمي" إنهم 
يستخدمون الشبكة العنكبوتية والهواتف الذكية والهواتف 

النقالة واألجهزة اللوحية وشبكات التواصل اإلجتماعي 
بسهولة. إن الجيل الجديد هو جيل متفتح يعتمد على 

التكنولوجيا والصور املرئية وهم األكثر تواصالً وثقافة 

وذكاءاً. إنهم "الناضجون"الذين يتعدون أعمارهم وتقدم لهم 
تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات طرق متنوعة إليصال 

املعلومات من خالل (املشاهدة واإلستماع والتسلية 

والتواصل)، وحل املشكالت اليومية لجعل التعلم تفاعلياً، 

لهذا السبب فإن املتعلمني يحبون استعمال طرقهم الخاصة 
من أجل التعلم وفقاً الهتماماتهم وميولهم حيث أن بعضهم 

يتعلم من خالل االستماع أو املشاهدة أو التطبيق، 

 السؤال الثاني :

    ما هي األسباب املمكنة التي تجعل املتعلمني 
يتجهون إلى إستعمال تكنولوجيا اإلتصال 

 املعلومات في التعلم ؟ 

 السؤال الثالث:

    ما هي فوائد دمج تكنولوجيا اإلتصال 
 املعلومات لتعليم املواد األخرى؟

•  التفكير النقدي والتقييم

•  ال تقتصر مصادر املعلومات على املعلم والكتاب فقط. بل 
تكون هناك عدة خيارات متوفرة للمتعلمني من خالل 

 كنولوجيا اإلتصال واملعلومات.

 إنها تساعد على معالجة، تقييم، واستخدام مصادر متنوعة 
للمعلومات (النص، الصوت، الرسوم، أفالم الفيديو، 

العروض التقديمية، واملسائط املتعددة، والصفحات 

 إللكترونية وغيرها).

•  استخدام تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات:

•  يتعلم املتعلمون التطبيقات الجديدة الستخدامها في 

•  التعاون: 

•  تشجيع العمل الجماعي وتمكن املتعلمني من فهم بعضهم 

•  تحسني أداء املتعلمني:

• إن أدوات تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات تمكن املتعلمني 

• الحواسيب والهواتف النقالة هي طرق جيدة لعرض 
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الجزء الخامس استخدام تكنولوجيا املعلومات في تعلم جميع املواد

إن متعلمينك هم أعضاء في "الجيل الرقمي" إنهم 
يستخدمون الشبكة العنكبوتية والهواتف الذكية 

والهواتف النقالة واألجهزة اللوحية وشبكات التواصل 

اإلجتماعي بسهولة. إن الجيل الجديد هو جيل متفتح 

يعتمد على التكنولوجيا والصور املرئية وهم األكثر 
تواصالً وثقافة وذكاءاً. إنهم "الناضجون"الذين يتعدون 

أعمارهم وتقدم لهم تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات طرق 
متنوعة إليصال املعلومات من خالل (املشاهدة 

واإلستماع والتسلية والتواصل)، وحل املشكالت اليومية 

لجعل التعلم تفاعلياً، لهذا السبب فإن املتعلمني يحبون 

استعمال طرقهم الخاصة من أجل التعلم وفقاً 

الهتماماتهم وميولهم حيث أن بعضهم يتعلم من خالل 
االستماع أو املشاهدة أو التطبيق، ويلعبون األلعاب من 

  أمثلة  لكيفية استخدام تكنولوجيا اإلتصال 
واملعلومات بشكل يومي في الدروس واملواد 

مختلفة:-

"اربط الصف بالعالم الرقمي: من خالل توفير بيئة  -
تعلمية تحتوي التكنولوجيا ملتعلمينك تكون قد ربطت 

 فك بالعالم الرقمي. 

"نوع باستخدام مصادر املعلومات: استخدام مهارات  -
تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات ملعالجة ودمج املعلومات 

من مصادرمختلفة لعرض املعلومات مستخدمني وسائل 
الوسائط املتعددة، تطور معرفة املتعلمني ويتعرفون على 

كيفية جمع، استقصاء، تحليل، ايصال، وعرض املعلومات 
 ي الصف، في البيت، وفي األمكنة العامة.

 :Web Quests تنفيذ املهام على شبكة اإلنترنت" -

  السؤال الرابع :

 كيف يمكن استخدام تكنولوجيا اإلتصال 
 املعلومات في التعليم؟ والتعلم؟
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الجزء الخامس

  أمثلة  لكيفية استخدام تكنولوجيا اإلتصال 
واملعلومات بمادة التربية الفنية :-

  يتميز معلمينا ومعلماتنا بمواكبتهم للتطور التكنولوجي 
في شتى املجاالت ، ولعل مجال االتصاالت واملعلومات فيما 

يخص التعليم من أهمها ، ونحن نشاهد يومياً العديد من 

البرامج واملواقع على شبكة االنترنت التي من شأنها 
 ملساهمه بشكل فعال في التعليم والتعلم .

  من األمثله البسيطه على هذه البرامج واملواقع :

-  موقع مفيد ومتنوع ألوراق العمل وأنشطة التعلم

-  www.apple.com 

- موقع مميز ومفيد لجميع املراحل  
 www.apple.comwww.apple.co

 

   البرامج التي يمكن توظيفها في الحصص الدراسيه مثل 
 رامج الرسم االلكتروني 

 story maker  وبرامج إعداد القصص  

    وعلى املعلم البحث واإلطالع املستمر والتجدد ومواكبة 
العصر ، كما يجب عليه فهم ميول ورغبات متعلمينه بحيث 

يطرح برامج جاذبه لهم وسهلة في االستخدام  تناسب 

 ملرحله العمريه لهم 

 كما يجب عليه التأكد من مالئمتها للمجتمع الكويتي وأن ال 
 حتوي ما ينافي الدين االسالمي .
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الجزء السادس  القياس الصفي: تحقيق معايير األداء في املنهج

  يقدم هذا الجزء بعض األفكار واإلستراتيجيات 
 تحديد إذا كان املتعلمني قد حققوا معايير 

 أنه يعزّز القسم الثالث في وثيقة املنهج حول التقييم 
(الجزء III – توصيات حول تطبيق املنهج واملعايير في 
 ملرحلة االبتدائية. القسم 2- توصيات حول التقييم).

  مالحظة: إن معايير املنهج هي أهداف بالنسبة لكل 

املتعلمني. ولكن من املهم أن يتم ارشاد املتعلمني إلى 

الذهاب ما بعد معايير املنهج عندما يكونون قادرين على 

ذلك. وهكذا إن معايير املنهج يجب اعتبارها كاحلد 

األدنى املطلوب.

 السؤال األول:

           ما هو القياس؟

"إن القياس هو تعبير عام يستعمل لتحديد أداء 

املتعلمني، إنه قياس نوعية تعلُّم املتعلمني وتطوّر كفاياتهم 

بما يتناسب مع املنهج.

 السؤال الثاني:

        كيف يقيس املعلمون؟

"يمكن قياس أداء املتعلمني بعّدة طرق، ولكن التركيز في 
 ذا الجزء سيكون على ثالثة طرق أساسية:

"القياس من العمل املنتج (يتضمن أيضاً الرسم،  .1"
التصوير على الكمبيوتر).
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الجزء السادس  القياس الصفي: تحقيق معايير األداء في املنهج

 تابع:- 

"يمكن قياس أداء املتعلمني بعّدة طرق، ولكن التركيز في 
 ذا الجزء سيكون على ثالثة طرق أساسية:

"القياس من العمل املنتج (يتضمن أيضاً الرسم،  .1"
 لتصوير على الكمبيوتر).

"القياس من خالل إشراك املتعلمني في تفاعل  .2"
شفهي (يتضمن العروض، املناقشات، والتفاعل ضمن 

 ملجموعة).

"القياس من خالل املالحظات ( بشكل منفرد،  .3"
 مجموعة، أو كصف مجتمع).

 سيتم في هذا الجزء التوسع في شرح كل من هذه 
املقاربات، يمكن أن يكون القياس مباشراً  (يجرى في نفس 

الوقت على كل املتعلمني في الصف)، أو غير مباشر (عندما 

يشعر املعلم أن ذلك مناسباً ويقرر املعلم أي من املتعلمني 

سيشارك في القياس).

 السؤال الثالث :

 هل يحتاج املعلم أن يُخِبر املتعلم عندما يجري 
 لقياس؟

"إذا كان القياس مباشراً، فإن املتعلمني سيعرفون أنه 
تم تقييمهم، إنه وقت منفصل عن وقت التعليم ويكون 

القياس هو محور التركيز األساسي، ويمكن تسمية ذلك 

امتحاناً، أختباراً، أو حتى عمالً صفياً. ومن املمكن جداً 

أن يؤدي إلى عالمة (مثالً 15/6)، أو درجة (مثالً "أ" أو 
"ب") أو نسبة (مثالً 65%). إن نتيجة القياس غالباً ما 

 سّجل من قبل املعلم.

     وفي حالة أعطاء املعلم معلومات إضافية لها عالقة 
 املنهج فمن املمكن قياسها أو عدم أدراجها في القياس.

"إن القياس غير مباشر غالباً ما يرتبط بالتغذية 
الراجعة، والذي يشرك املتعلمني مع املعلم ومع متعلمني 

 خرين. 
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الجزء السادس  القياس الصفي: تحقيق معايير األداء في املنهج

"ببساطة، يقيس املعلم نوعية تحقيق معايير املنهج 
 لى املتعلمني.

إن العامود األخير في وثيقة املنهج يشير إلى معايير 
املنهج. ومعايير املنهج ترتبط باإلنجاز الذهني، وتحقيق 
 ملهارات وترشيد االتجاهات (املواقف/ الِقيَم) املعبّر عنها.

 ذا كتبت بشكل مناسب، فإن املعايير في وثيقة املنهج:

 "هي مكتوبة بطريقة قابلة للقياس. (1)

"يمكن تحديدها، على مستوى معنّي، لكل  (2)"
متعلم في أي وقت من األوقات (خالل الدرس، في نهاية 

كل جزء، نهاية كل سنة، أو في جهاز قياس خارجي مثل 
 .(MES

"إذا كانت شاملة، تمّكن املعلم من معرفة  (3)"

 السؤال الرابع :

      ماذا يقيّم املعلم؟

 السؤال الخامس:

   ماذا يمكن أن نقيس من خالل القياس املباشر 
(هذا الجزء ال ينطبق على م مادة التربية الفنية 

 يميل القياس املباشر إلى أن:

"يقيس املنتج وليس العملية (بالرغم من أنه  (1)"
 مكن  ضضم العملية إلى القياس).

"يكون تلخيصاً يتم في النهاية (موضوع،  (2)"
 .( صل،  سسنه، أو مقرراً كامالً

"يكون نهائياً (بالرغم من أنه قد يقدم تغذية  (3)"
راجعة تساعد املتعلمني على تحسني تعّلمهم، أو يساعد 

املعلم من خالل اإلشارة إلى حيث يجب التركيز في 
 لتعليم، إنه ببساطة يقدم مؤشراً عاماً عن األداء.

 "يكون ضعيفاً في اإلشارة إلى املتعلمني أي من (4)

 معايير املنهج قد تم انجازها أو لم يتم انجازها.
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الجزء السادس  القياس الصفي: تحقيق معايير األداء في املنهج

يمكن أن يكون القياس غير املباشر قوياً جداً. يمكن أن 
يؤثر على مواقف املتعلمني، تحفيزهم واهتماماتهم 

 هي كاآلتي:

"يمكن أن يقيس العمل في (مجال الحقائق)،  (1)"
التنفيذ في (مجال العمليات)، والِقيَم (مجال الِقيَم 

الشخصية)، واالرتباطات على املستوى الفردي 

 مستوى املجموعة )عمل املشروع(.

"يمكن أن يكون بدون تحضير (ينفَّذ من ِقبَل  (2)"
املعلم كلما كان مناسباً وفقاً للفروق الفردية). ينفَّذ لفترة 

قصيرة، ربما مع قسم من الصف أو مع متعلم واحد. 

 لألهمية يمكن أن ينفّذ كجزء من التعليم.

"يمكن تركه في أي وقت (ال يوجد تحديد وقت  (3)"

  السؤال السادس: 

    ما هي الفوائد التي يقدمها القياس غير 
املباشر؟

 لسؤال السابع :

  أي من اإلستراتيجيات تستخدم في أوقات 
محددة؟

 يحتاج املعلم إلى اآلتي :-

"يتبنى اإلستراتيجية التي تحقق التعلم  (1)"
 ألفضل.

"يتقدم إلى مستوى أعلى من التعليم، أو  (2)"
ملوضوع جديد حيث يظهر املتعلمني بسرعة تحقق 

 عايير املنهج.

"يدعم بإيجابية (Scaffold) املتعلمني اللذين  (3)"
 واجهون صعوبات.

وفي أي سعي لزيادة وقت التعلم، فإن اإلختبارات 

الرسمية هي ليست إجراءً جيداً. كلما صرفنا وقتاً أطول 

على اإلمتحانات/اإلختبارات، كلما قلّ الوقت املتوفر 

للتعليم. خالل هذه األمتحانات يكون التعليم غير ممكن. 
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الجزء السادس  القياس الصفي: تحقيق معايير األداء في املنهج

يمكن أن تشكِّل بدائل قيّمة في تحديد إذا ما كان 
 ملتعلمني قد حققوا معايير املنهج وهذه هي:

"عمل فردي مكتوب (قراءة) ينفّذ باستخدام  .1"
 .Multimedi

"تفاعل شفهي – نقاش، عروض (بني املتعلمني  .2"
واملعلم أو بني املتعلمني أنفسهم، نقاش مجموعات) بدعم 

 يجابي من ِقبل املعلم.

 "مالحظات املعلم )لألفراد أو املجموعات(. .3

إن الطريقة 1 و2 أعاله يمكن تطبيقها على معايير 
 ملنهج املتعلقة بـ:

 "مجال الحقائق )ذهني بشكل أساسي(. (1)

 لسؤال الثامن : 

   أي إستراتيجية تقييم يجب أن يستخدمها 
املعلمون واملعلمات كبديل عن االمتحانات/

االختبارات؟

 لسؤال التاسع :

 كيف يمكن وضع عالمات على استراتيجية 
التقييم غير املباشر؟

إن الهدف املنشود خالل التقييم الغير مباشر هو تحديد 
إذا ما كانت معايير املنهج قد تحققت. هذا يمكن أن يكون 

من خالل سجل يحتفظ به املعلم، ويمكن أن يطلع عليه 
" يمكن  ً املتعلم. إن عالمة 10/10، أو التعليق "جيد جدا
أن يستعمل، ولكن مقاربة بسيطة (بالتأكيد للصف 1) 
 كون إستخدام صورة الوجه  ااملبتسم أو عالمة √).

ولكن، يمكن أيضاً أن نعطي عالمات، بناءً على مدى 
التطوّر. وهذا هو جانب آخر من التقييم غير مباشر 

 مكن أن يستخدمه ااملعلم من أجل التشجيع. 

في الجدول أدناه، ستالحظ 3 وليس فقط 2، من 

املستويات. وهذا لكي يسمح للتالمذة الذين ينجزون 
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القياس الصفي: تحقيق معايير األداء في التطوير املهني

 القائم على املدرسة

 الجزء السابع

"إن تنفيذ املنهج الجديد القائم على الكفايات هو 
عمل متطلِّب يستوجب االلتزام، واإلبداع، والقدرة 

الكبيرة على اإلدارة والقيادة. وبالرغم من أن املنهج في 
الكويت يمثل "املنهج األساسي" بحيث أن جميع 

املدارس يجب أن تلتزم بذات الكفايات واملعايير، فإن لكل 

مدرسة سماتها الخاصة وأولوياتها التي تركز عليها. 

مثالً املدارس العامة، املعاهد الدينية، ومدارس ذوي 

الحاجات الخاصة، التي تعمل في بيئات ثقافية مختلفة 

ولديها متعلمني من خلفيات واحتياجات وإهتمامات 
متعددة. وبالتالي، فإن املعلمني يجب أن يكونوا قادرين 
أن يظهروا، بشكل يومي، قدرتهم على فهم مبادئ وقيم 
املنهج الجديد القائم على الكفايات وأن يعبروا بطالقه 

عن كيفية القيام بأداء تعليمهم وتحقيق التعلم. ويتوقع 
من املعلمني أن يكونوا مبدعني ومسؤولني في تكييف 

إن مدراء املدارس "كقادة مهنيني" هم مسؤولون عن 
التنظيم الداخلي، وإدارة وتوجيه  وقيادة املدرسة نحو 

أهداف مؤسسية متفق عليها، بما فيها ما يتعلق 

بالتطور املهني القائم على املدرسة. وبشكل خاص، 

 ديهم مسؤوليات على مستويني: 

 ستراتيجي وعملي:

"على املستوى اإلستراتيجي، يجب على  (1)"
املديرين بالتعاون الوثيق مع فريقهم أن يبنوا التطوّر 
املهني القائم على املدرسة كأهداف محّددة للتعاطي 

مع الحاجات املهنية للمعلمني طويلة األمد، مما يجعل 
كل أنشطة املدرسة منسجمة وذات معنى وبمحاذاة 

 لتطور املهني للمعلم.

"على املستوى العملي، فإن املديرين – مع  (2)"

•  نظيم التطور املهني القائم على املدرسة بفاعلية من

 السؤال األول:

       ما هو التطوير املهني القائم على املدرسة؟

 السؤال الثاني : 

  من سيكون مسؤوالً عن تنظيم التطور املهني 
 لقائم على املدرسة؟
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القياس الصفي: تحقيق معايير األداء في التطوير املهني

 القائم على املدرسة

 الجزء السابع

"مع بداية تطبيق املنهج الجديد، سيكون لديك 
فرصة أكبر لزيادة كفايتك التعليمية في املدرسة بشكل 

مستمر ومناسب في كل األوقات. إن نماذج مختلفة 

من التطوّر املهني للمعلمني يمكن أن تحقق حاجاتهم 
 متطّلباتهم )الجدد، األقل خبرة، وذوو الخبرة(.

هنا بعض االقتراحات التي يمكن أن تساعدك لتفهم 
بشكل أفضل املنهج الجديد لتطوّر أكثر من الناحية 

 ملهنية.

"عند قراءة منهج مادتك واملواد األخرى  .1"
املتعلقة به بشكل جيد، ضلِّل النصوص أو املعلومات 

التي لم تفهمها. ناقش هذه املواضيع مع زمالئك، 

 لسؤال الثالث: 

 كيف سيساعدك التطور املهني القائم على 
املدرسة، كمعلم، لكي تعرف وتطبَّق بشكل 

أفضل املنهج الجديد في صفك؟



8
املالحق
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املالحق  امللحق ٧  : الكفايات األساسية

الكفايات األساسية التي يجب على املتعلمني 

إتقانها في نهاية املرحلة ١٢

 .1-"الدين اإلسالمي والكفايات األخالقية

تشير هذه الكفايات إلى تعزيز الهويه الوطنية والعربية 

واإلسالمية والعاملية من خالل الشعور باالنتماء وكذلك 

التفاهم املتبادل واملنفتح مع اآلخرين – و هذا يعني أن 
 لخريجني:

"يظهرون االحترام لقيم اإلسالم ويقدرون الهوية  •
 إلسالمية والعربية

"يتعرفون على القيم الدينية واألخالقية والثقافية  •
لإلسالم ويحترمونها ويتخذونها ويعززونها في حياة 

 لفرد واملجتمع

"يتصرفون في الحياة اليومية مدركني إدراكا ثقافياً  •

 "كفاية التواصل باللغة العربية -2

تشير هذه الكفايات إلى التواصل تواصال طليقا باللغة 

العربية في مجموعة كبيرة من السياقات واملواضيع 
 هذا يعني أن املتخرجني:

"يتواصلون عبر اللغة العربية إضافة إلى اإلشارات  •
والرموز األخرى (للغات الطبيعية واالصطناعية) 

 الرموز (بما في ذلك الرموز غير اللفظية)؛

"يفهمون ويستخدمون فنون اللغة العربية ممثلة  •
في التحدث واالستماع والقراءة والكتابة واإلعالم 

 غيرها من أشكال التعبير.

"يخوضون في حوار ويساهمون بجعله حوارا  •
 ثمرا قائما على االحترام.

"يظهرون املقدرة على إتباع قواعد التواصل \  •
 لتفاعل العامة باإلضافة على كونهم إبداعيني.
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"الكفايات االجتماعية واملدنية ( أي الكفايات  .4
 ملتعلقة بالهوية والقيم واإلجراءات االجتماعية واملدنية)

تشير هذه الكفايات إلى إثراء تعزيز حقوق اإلنسان 

واملواطنة الديمقراطية باإلضافة إلى استخدام املعرفة 

واملهارات والقيم واملواقف الالزمة لتعزيز الشمولية 

والعدالة االجتماعية والتنمية املستدامة على أساس 
احترام الجميع لحقوق اإلنسان والحريات األساسية, 

 هذا يعني أن املتخرجني:

"ينخرطون بكفاءة ومسؤولية في حياتهم الخاصة  •
والعامة واملهنية، استنادا إلى فهم البيئا املحلية 

والواسعة وكيفية أدائها (أي الهياكل والثقافة 

واملمارسات والقواعد والتوقعات)، وكذلك دورهم فيها، 

باعتبارهم مواطنني فاعلني ومتطوعني ومساهمني في 
 دمة مجتمعهم وبلدهم؛

"الكفايات التواصلية والثقافية واملتداخلة ثقافياً  .3
املتعلقة باللغة االنجليزية والثقافات واللغات األجنبية 

 ألخرى

"تشير هذه الكفايات إلى التواصل تواصالً فعاالً 
باستخدام اللغة االنجليزية واللغات األجنبية املختلفة 

 ي مجموعة من السياقات وهذا يعني أن املتخرجني:

"يتواصلون بشكل لفظي بشكل غير لفظي من خالل  •
 ستخدام اللغة االنجليزية واللغات األجنبية األخرى.

"يعبرون عن أنفسهم من خالل الرموز والعالمات  •
 ي اللغة اإلنجليزية ومختلف اللغات األجنبية.

"يستخدمون اللغة اإلنجليزية ومختلف فنون اللغة  •
األجنبية املمثلة في الكالم، واالستماع، والقراءة، 

 الكتابة، وسائل اإلعالم والتعبير.

"يخوضون في حوار ويساهمون بجعله حوارًا  •
مثمراً قائما على االحترام من خالل استخدام اللغة 
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.6-"الكفايات العلمية والتكنولوجية والرقمية

تشير هذه الكفايات إلى استخدام اللغة والفهم العلمي  

التقني في مجموعة من السياقات االجتماعية و املهنية 

  و هذا يعني أن الخريجني:

"يجهزون ويركبون ويحددون ويحللون ويركبون و  •
يجهزون و يفسرون البيانات العلمية، والحقائق 

والعمليات والظواهر (من خالل املراقبة-الرصد - 

 لقياس-دراسة الرسوم البيانية والجداول وغيرها) .

"يتحققون ويجربون ويستخلصون النتائج املتعلقة  •
 مجاالت املعرفة املختلفة.

"يشاركون في العمل الجماعي التعاوني في  •
 ملسائل املتعلقة بالعلوم.

"يستخدمون مهارات التفكير العلي االنظام في  •
املسائل املتعلقة بحالل مشكلة في العلوم (التحقق -

 الستقراء-االستنتاج-التنبؤ-التلخيص الخ.

 "5- الكفايات الرياضية )املتعلقة بالرياضيات( .

تشير هذه الكفايات للتعبير عن أنفسهم باستخدام 

اللغة  الفهم الرياضي وكذلك الرموز واإلشارات 
والقوانني ذات الصلة في مجموعة من السياقات 

 الجتماعية واملهنية- و هذا يعني أن الخريجني:

"يطبقوا و يستخدموا الكفايات الرياضية في  •
 لحياة اليومية؛

"يستخدموا بإبداع – في مواقف الحياة امللموسة-  •
التفكير املنطقي و العمليات األساسية من الحساب و 

الهندسة واإلحصاء و مجاالت الرياضيات األخرى ذات 

 لصلة؛

"يستخدموا طرق نموذجية للتفكير الرياضي و  •
املنطقي و كذلك حل املشاكل في مواقف و سياقات 

 لحياة ذات الصلة: 

 "تحديد مشكلة



58

املالحق 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"كفايات الحياة والعمل, وريادة األعمال, والكفايات  .8
 القتصادية واملالية

تشير هذه الكفايات لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات 

الحياة اليومية والعمل بنجاح في املجتمع  وهذا يعني 

 ن الخريجني:

"يستخدمون املعرفة الحديثة دائما واملهارات الفعالة  •
التي تمكنهم من التعامل مع تحديات مجتمع املعرفة 

واالقتصاد العاملي وآفاق التعلم الطويلة األمد في عالم 

مترابط بشكل متزايد, واستخدام املعرفة بإبداع للموارد 

 ألساسية واالقتصادية البديلة في الكويت واملنطقة.

"يبدأون أو يشاركون في املشاريع االقتصادية  •
 ملحلية وفقا لالهتمامات الفردية وحاجات مجتمعهم.

"يشاركون في إنشاء وتنظيم وإدارة ومراقبة وتقييم  •
 ملشاريع ذات التأثير االقتصادي واملالي.

 .7-"كفايات التطور الشخصي وتعلم كيفية التعلم

تشير هذه الكفايات إلى إظهار مهارات ما وراء املعرفة 

 ي التعلم البعيد األمد وهذا يعني أن الخريجني:

"يظهرون من خالل العمل فهمهم في أن يتعلموا من  •
 الل الحياة؛

"يستخدمون ويديرون املعلومات بشكل صحيح،  •
 قديا وإبداعيا وبمسؤولية؛

"يحددون أنسب طرق تعلم واستراتيجيات ألنفسهم؛  •
 تطوير أساليب تعلمهم الخاصة؛

 "يحددون األولويات وأهداف التعلم؛

"يظهرون املبادرة وتقييم األخطار ومعالجة عقبات  •
 لتعلم؛


