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 مقدمة إلطار الكفاءات الطالبية:1الوحدة  

  الملخص التنفيذي - متعمقةقراءة  1.5
 التوجيهيةالمادة 

 متطلبات اإلطار د قراءة قسم إرشاد قادة المدرسة ومعلميها عن
 لمجلس أبوظبي الطالبية إطار الكفاءاتتجربة  من وأمثلة عليه

 للتعليم.
 

 ؟التوجيهيةما الهدف من هذه المادة 
 
 

 ن بشكل كامل وعندما يتعرف المعلم يمكن تطبيق هذا النشاط
ويبدؤوا بالتخطيط لكيفية تطبيق  إطار الكفاءات الطالبيةعلى 

 في الفصول الدراسية. إطار الكفاءات الطالبيةتجربة 

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 ؟التوجيهية

 
 

 نوالمعلم 
 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 ؟التوجيهية

 التعاون/ العمل الجماعي 

 التفكير النقدي 

الكفاءة التي يتم ممارستها عند تطبيق 
 هذه المادة مع المعلمين هي:

 
 

 النماذج عبر إطار الكفاءات الطالبيةتعريف المعلمين ب: 
 إطار الكفاءات الطالبية هيكل 1.1 -
نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة  1.2 -

 سابقةال
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 .انظر إرشادات النشاط أدناه  
 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 ؟التوجيهية

 
 

 ة تجربفي  "متطلبات اإلطار وأمثلة عليه"رقية من قسم نسخ و
 لمجلس أبوظبي للتعليم. الكفاءات الطالبيةإطار 

 إطار الكفاءات تجربة  من "متطلبات اإلطار وأمثلة عليه" قسم
لكفاءات المدارس ( 2014لمجلس أبوظبي للتعليم ) الطالبية

 1ن. )الصفحات من والعشرو حاديالخاصة لمتعلمي القرن ال
 ( )شركة بيرسونز للتعليم(81إلى 
 

 
 
 
 

 األدوات المطلوبة؟ما هي المصادر أو 

  متطلبات اإلطار وأمثلة "االطالع على قسم بتذكير المعلمين
لمجلس أبوظبي للتعليم عندما  إطار الكفاءات الطالبيةفي " عليه
 أي سؤال. يطرأ

 ما هي الخطوات التالية؟

 

 

 



 

 

 اطا  الفاااات اللالييةمالحظات توجيهية إل: 1الوحدة 

 "متللبات اإلاطا  وأمثلة عليه"قسم  –لمجلس أيوظبي للتعليم  اطا  الفاااات اللالييةقرااة متعمقة إل 1.5المادة التوجيهية: 

Module 1: Introduction to the SCF        Guidance material: 1.5 Close reading – Executive Summary 

2 

واألمثلةالمتطلبات قسم  –لمجلس أبوظبي للتعليم  طار الكفاءات الطالبيةإل متعمقةقراءة  5.1  

 

 أهداف التعلم:
 لمجلس أبوظبي  طار الكفاءات الطالبيةنقوم ببناء فهم مشترك إل

 ."متطلبات اإلطار وأمثلة عليه"قسم  –للتعليم
 
 

 سينجح هذا النشاط عند:معايير النجاح: 
 

  النص في جزء المطلوب قراءتهالتحديد األفكار األساسية من. 

  مع الزمالء.مشاركة األفكار األساسية المستخرجة 

  بوضع مدرستنا ما قرأناهطرح السؤال التالي "كيف يمكن مقارنة 
 ؟"الحالي

 

 اإلرشادات:
 ن أربع مجموعات:كو   .1

 1المجموعة  -
 2المجموعة  -
 3المجموعة  -
 4المجموعة  -

 
 تقوم كل مجموعة بقراءة الجزء المخصص لها من النص ومناقشة السؤال المحدد لها. .2

 
 13 -12: الصفحات من 1المجموعة  -

 ؟كل كفاءةنبدأ بتدريس  صفيةال احلمرالفي أي 
  63-62 : الصفحات من 2المجموعة  -

 مع ما يتم تنفيذه في مدرستكم؟ تتناسب أوصاف الدليل كيف      
 78 – 64: الصفحات من 3المجموعة  -

 ؟ةمدرستكم الحالي اتمع ممارس ةالتقدم المقترحمستويات توافق إلى أي مدى ت
 81 – 79: الصفحات من 4المجموعة  -

 كيف ستقوم مدرستكم بتضمين الكفاءات االختيارية؟
 

 اطلب من المشاركين تكوين أربع مجموعات أخرى، على أن يعاد توزيع األشخاص في المجموعات .3
 .مع المجموعة الحالية يقوم كل شخص بمشاركة القسم الذي قرأه وعرض ما تم مناقشته في مجموعته السابقة .4
 "متطلبات اإلطار وأمثلة عليه".قسم كل أجزاء سيتمكن أعضاء المجموعات الجدد من فهم  .5
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 "متطلبات اإلطار وأمثلة عليه"لقسم األحجية  مجموعات قراءة

 لمجلس أبوظبي للتعليم طار الكفاءات الطالبيةإل
 

 13إلى 12: الصفحات من 1المجموعة 

  كل كفاءة؟في أي المراحل الصفية نقوم بتدريس 

 

 63إلى  62: الصفحات من 2المجموعة 

  مع ما يتم تنفيذه في المدرسة؟ تتناسب أوصاف الدليلكيف 

 

 78إلى  46: الصفحات من 3المجموعة 

 ؟الممارسة الحالية لمدرستكممع  ةالتقدم المقترح تتناسب مستوياتي مدى إلى أ 

 

 81إلى  79: الصفحات من 4المجموعة 

  الكفاءات االختيارية؟ بتضمينكيف ستقوم مدرستكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لكفاءات المدارس  2014لمجلس أبوظبي للتعليم  إطار الكفاءات الطالبيةفي تجربة  "متطلبات اإلطار وأمثله عليه" قسم

 ( )شركة بيرسونز للتعليم(81إلى  1ن. )الصفحات من والعشرو حاديالخاصة لمتعلمي القرن ال

 

 

 

 
 


