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 : دعم تخطيط ومطابقة المنهاج3الوحدة 

 ما هي مطابقة المنهاج؟ 3.1
 

 المادة التوجيهية

  يوضح هذا النشاط معنى مطابقة المنهاج والمراحل لمطابقة
 المنهاج وعملية تنفيذ مطابقة المنهاج.

 

هذه المادة التوجيهية؟ما الهدف من   

 

 .يجب القيام بهذا النشاط قبل البدء في عملية مطابقة المنهاج 
متى يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟
 
 

 قادة المدرسة ورؤساء األقسام 

  جميع المعلمون واإلداريون المشاركون في عملية مطابقة
 المنهاج.

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

  هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟ 
 

 

  يوفر هذا النشاط معلومات سابقة لتطوير فهم األشخاص لعملية
مطابقة المنهاج، لذلك يجب قراءة هذه المادة قبل البدء في عملية 

 مطابقة المنهاج.
 
 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  لهايدي هايز يجب االطالع على مقاطع الفيديو األربع هذه
جيكوبس، وذلك ألنها تقوم بشرح المراحل األربع لعملية مطابقة 

 المنهاج.
http://www.curriculum21.com/pd/curriculum-
mapping/four-phase-model/four-phase-videos/ 

 
 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

  البدء في عملية مطابقة المنهاج باستخدام المخططات البيانية
 والنماذج واألمثلة من المواد اإلرشادية إلطار الكفاءات الطالبية:

 كيفية مطابقة المنهاج البريطاني 3.2 -
 )وأمثلة على المنهاج البريطاني(

 (CCSالمنهاج األمريكي )كيفية مطابقة  3.3 -
 ((CCS)وأمثلة على المنهاج األمريكي )

 (CBSE)كيفية مطابقة المنهاج الهندي  3.4 -
 ((CBSE))وأمثلة على المنهاج الهندي 

 كيفية مطابقة منهاج وزارة التربية والتعليم 3.5 -
 )وأمثلة على المنهاج منهاج وزارة التربية والتعليم(

/ مطابقة المنهاج  ألنشطة الالصفيةالمنهاج  3.6 -
 التعاوني

 ما هي الخطوات التالية؟

 

 

 

 

http://www.curriculum21.com/pd/curriculum-mapping/four-phase-model/four-phase-videos/
http://www.curriculum21.com/pd/curriculum-mapping/four-phase-model/four-phase-videos/
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 ما هي مطابقة المنهاج؟ 3.1
 

 المقدمة
مطابقة المنهاج عملية فاعلة يقوم المعلمون والمعلمون القادة بها ليعدوا مجموعة من الخطط )ملفات تخطيط( تحدد المنهاج الذي 

 ُيّدرس في المدرسة. إن الهدف من هذه الخطط هو توفير دليل مادي وملموس لما تم التخطيط لتدريسه في المدرسة. 
 

(. وقد تطورت الفكرة مع أعمال هايدي 2005نات مع أعمال فينويك إنجلش )يودلفين، نشأت فكرة مطابقة المنهاج في الثماني
: "إن لعملية مطابقة المنهاج الدافعية ألن تصبح محور اتخاذ القرارات بشأن التعليم 2010هايس جاكوبس، وقد قالت هايدي عام 

 والتعلم في المدرسة".
 

 
 
Heidi Hayes Jacobs Curriculum mapping videos 
 
 

 
ية سخطة مطابقة المنهاج هي ملف يحدد الترابط بين مواضيع الوحدات، والمعايير األساسية المشتركة أو مراحل التعلم األسا

 واألنشطة المتضمنة والمهام التقويمية البنائية والتجميعية والقيمة أو الكفاءة التي تكون محور التركيز في هذه الوحدة.
 

 مراحل مخططات مطابقة المنهاج في كل مدرسة: ستةتوجد 

 )الخطة الكلية للمدرسة )الخطة الرئيسة أو الخطة الشاملة 

 الخطة التلخيصية 

  (1المنهاج )والتي يمكن أن تكون خطط رأسية أو أفقيةخطط المطابقة  

 خطة الوحدة 

 خطط الدرس 

  خطط األنشطة الالصفية 
 

                                                           
 القيم نم وخاصة ،هذه المرحلة في الخبرة ومستوى الطلبة خبرات وتوقعات فهم نفسها تطوير يةالصف المرحلة من المعلمين جميع فقيةاأل الخطة في1 

 .والكفاءات
 لىع المعلمين بهذه الطريقة يعمل الدراسية المراحل جميع في الطالب قدراتل وتوقعات فهم وضع المادة نفسها من المعلمين جميع العمودية الخطة في

 .دراسي مستوى كل في التغطية لضمان إليها يحتاجون التي األساسية المعايير فهم تطوير

http://www.curriculum21.com/pd/curriculum-mapping/four-phase-model/four-phase-videos/
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 إن الهدف من خطط المطابقة هذه هو:

 والنواقص والتكرار في منهاج المدرسة ومن ثم توفير المطابقة الشاملة في المدرسة )خطة منهاج  الفجوات التعرف على
 المدرسة(

  تطوير المهارات األساسية في مستوى التعقيد اإلدراكي األعلى حالما ينتقل الطالب خالل المراحل الدراسية تشجيع
 )خطط المنهاج الرأسية(

 )تشجيع خلق روابط بين المواد وإتاحة الفرصة لخلق وحدات عمل متكاملة )خطط المنهاج األفقية 

 عقيد اإلدراكي )خطط مطابقة األنشطة الالصفية(ضمان إتاحة األنشطة الالصفية الفرص لزيادة مستوى الت 

 )ضمان التزام جميع المعلمين بالمنهاج المخطط له في الشرح )خطة الوحدة وخطط الدرس 
 

إن عملية مطابقة المنهاج هي خطوة أساسية في تطبيق تجربة إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم في كل مدرسة، 
الفرصة للمدارس بتحديد نقاط القوة المرتبطة بقيم وكفاءات التجربة وتحديد الفجوات التي يجب التركيز فستتيح عملية المطابقة 

عليها. ستتيح أيضاً هذه العملية لبعض المدارس الفرصة لمراجعة خطط المنهاج الحالية لديهم ومن ثم تحديثها بإضافة القيم 
هذه المرة األولى لهم التي يقومون بها بإعداد خطة مطابقة المنهاج. وفي والكفاءات، ولكن بالنسبة لمدارس أخرى فإنها ستكون 

 كال الحالتين ستكون هي حجر األساس لتطبيق تجربة إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم في تلك المدارس.
  

 
 

 كيف يتم تنفيذ مطابقة المنهاج؟
ة المدرسة، قد يكون تافريق المعلمون من مادة واحدة ولكن لمراحل مختلفة يعقد اجتماع لمجموعة التنفيذ ويحضره المعلمون وقاد

 )مطابقة المنهاج رأسياً(، أو المعلمين الذين يقومون بتدريس مرحلة واحدة ولكن مواد مختلفة )مطابقة المنهاج أفقياً(.
فرصة يسه. وتتيح اجتماعات الفريق هذه الإن جمع المعلمين بهذه الطريقة يسمح لهم بتوضيح وتسجيل جوانب المنهاج التي تم تدر

 لمراجعة ما تم تدريسه واقتراح التغييرات الهامة  في برنامج المنهاج.
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يقوم المعلمين "بتخطيط" أو وصف منهاج العام الدراسي على فترات شهرية أوفترات يحددونها وذلك باستخدام التقويم األكاديمي 
لبدء بأول وحدة أو موضوع أو مهمة تقييم ومن ثم العمل بشكل تدريجي عبر التقويم للمدرسة لتنظيم العملية. ومن األفضل ا

األكاديمي المدرسي حتى تصل لنهاية العام الدراسي. يكون الملف الناتج عن هذه العملية عبارة عن خطة للمحتوى )المواضيع 
ي ط لتدريسه في الصف الدراسي، والقيم والكفاءات التوالسياقات(، والمهارات )المعايير( والتقييم وذلك يبين ما الذي تم التخطي
 تكون محور التركيز، والكفاءات و/أو القيم التي سوف يتم التركيز عليها.

 
 مطابقة األنشطة الالصفية/المشاركة في المنهاج 

المهم تطوير القيم والكفاءات إن المواد الدراسية للمنهاج في كل مدرسة ليست إال جزًءا فقط مما يتعلمه الطالب، لذلك فإنه من 
في األنشطة الالمنهجية )مجلس الطالب والطابور، الخ..( واألنشطة الالصفية )النوادي والفرق الرياضية( عبر مطابقة القيم 

علمون موالكفاءات بها. في عملية المطابقة هذه يسعى المعلمون إلى تأكيد التغطية الشاملة للقيم والكفاءات عبر األنشطة،  ويسعى ال
أيضاً إلى ضمان أنه كلما تقدم الطالب في المدرسة، فإنه يصبح متوقع منهم أداء أعلى في األنشطة تلك. تتيح هذه األنشطة الفرصة 

 لكل مدرسة أن تحدد مدى مشاركة كل طالب في األنشطة الالصفية والمشاركة في المنهاج في المدرسة.
 

 الخاتمة
األساسية )للمنهاج األمريكي(، أو المراحل الرئيسة للتعلم )للمنهاج البريطاني(، وتطوير منهج عند العمل مع المعايير المشتركة 

ينطوي على تفريغ أو تفسير هذه المعايير ومن ثم تنظيمها في وحدات عمل ذات الصلة. خالل العمل على المعايير األساسية 
كيك المعايير هذه إلى مجموعة من المهارات التي يجب تدريسها، المشتركة أوأهم مراحل التعلم، فإن تطوير المنهاج هي عملية تف

فهي ليست نسخة من المعايير واحدة بواحدة، فالمنهاج هو أداة للتدريس تحدد ما الذي يجب تدريسه ليتوافق مع احتياجات الطالب 
ن من فعله، وأيضاً يجمع مجموعة في كل مرحلة دراسية ونقاط القوة عندهم. يشرح المنهاج ما يجب على الطالب معرفته والتمك

من المعايير المتشابهة في وحدة عمل واحدة أو في إطار تعليمي وتتم مطابقة القيم والكفاءات مع مجموعة المعايير هذه ككل 
 وليست مع كل معيار على حدة.

 
 

لعملية مطابقة المنهاج منحنى تعلم، فلمدة من الزمن سيكون المعلمين هم الطالب لتعلم هذه العملية، وسيحتاجون إلى وقت إلدراك 
 وتعلم شيء جديد والحصول على دعم خالل هذه العملية. 

 المصادر
 يمكن الحصول على مقدمة وافية عن مطابقة المنهاج من:

         http://curriculummapping101.com/curriculum-mapping-general 
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