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 : مطابقة المنهاج3الوحدة 

كيفية مطابقة المنهاج األمريكي )منهاج المعايير األساسية  3.3
 المشتركة(

 المادة التوجيهية

  يمكن استخدام هذه المادة في المدارس كمجموعة من الخطوات
 للمدارس إطار الكفاءات الطالبيةالتي يجب اتباعها عند مطابقة 

الخاصة في أبوظبي لمجلس أبوظبي للتعليم: الكفاءات لمتعلمي 
 ( مع منهاجكم.2014القرن الحادي والعشرون )

 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  متى يمكنك تطبيق هذه المادة  في مطابقة المنهاج.قبل البدء
 التوجيهية؟

 
 

  قادة المدرسة والمعلمين يدرسون المنهاج األمريكي )منهاج
 المعايير األساسية المشتركة(

 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 1.1 ماهو إطار الكفاءات الطالبية 

 1.5 للملخص التنفيذي –عمقة تقراءة م 

 1.6 إطار المتطلبات واألمثلة عليه –عمقة تقراءة م 

 3.1 ما هو مطابقة المنهاج؟ 
 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

  اقرأ هذه المادة وتعرف على المواد التوجيهية المساندة في إطار
 الكفاءات الطالبية

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 .نسخ من منهاج المدرسة 

  المواد التوجيهية األخرى المذكورة في هذا النشاط.نسخ من 
 
 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

  عندما تتعرف على هذه المادة جيداً ستكون قادراً على البدء في
 في مدرستكم. المنهاجمطابقة 

 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 األساسية المشتركة(المنهاج األمريكي )منهاج المعايير مطابقة كيفية  3.3

 

 

 

 المقدمة

المدارس الخاصة في دولة اإلمارات بتدريس المنهاج األمريكي، بينما يكون لكل مدرسة ترخيص ترخيص لمجموعة من إعطاء تم 
لتدريس منهاج والية أمريكية محددة )أو مجموعة من الواليات( )مثال: كاليفورنيا(. يوجد العديد من التشابهات بين الكثير من 

يصف منهاج المعايير األساسية المشتركة ما يجب أن يعرفه الطالب  .1مناهج الواليات خالل تطبيقهم للمعايير األساسية المشتركة
 .12إلى  1باللغة اإلنجليزية في اآلداب والرياضيات في نهاية كل مرحلة دراسية من الصف  إلى 

 
 ثة:المدارس التي تقوم بتدريس وتقييم المعايير األساسية المشتركة تميل إلى تطوير منهاج المدرسة بأحد هذه الطرق الثال

 
 يوجد لكل درس معيار واحد يمكن تقييمه في نهاية هذا الدرس، أو .1
 تجميع المعايير المتشابهة مع بعضها البعض في مجموعة من الدروس والتي تسمى وحدة أوموضوع، أو .2
لتي اتطوير الوحدات أو المواضيع بناًء على احتياجات الطالب ومن ثم مطابقة المعايير األساسية المشتركة المرتبطة  .3

 سيتم تغطيتها في هذه الوحدة.
 

بين كل كفاءة محور تركيز مع وحدة عمل مما  بالربطبين كل معيار أساسي مشترك مع كفاءة، وإنما ينصح  بالربطال ينصح 
 تدعم ال يجعل إمكانية إدارة تغطية الكفاءة أفضل بكثير للمعلم والطالب أيضاً. وعليه، فإن عملية مطابقة المنهاج المحددة أدناه قد

 األسلوب األول الذي تم ذكره في األعلى.
 

وتعريفاتها وتوقعات ما  إطار الكفاءات الطالبيةإحدى الخطوات األولى هي أن يتعرف قادة المدرسة والمعلمون على كفاءات 
وقعات تلبية تمن التحقق يجب أن يتم تدريسه في كل مرحلة دراسية. ستدعم مراحل مطابقة المنهاج المحددة أدناه مدرستكم في 

(. تتضمن كل مرحلة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةالمنهاج األمريكي وتوقعات 
 مذكورة في األسفل المواد التوجيهية المرتبطة التي ستدعم قادة ومعلمي المدرسة.

 
 

المواد التوجيهية من إطار الكفاءات 
 الطالبية

 الالزمة لمطابقة إطار الكفاءات الطالبية بالمنهاج األمريكيالخطوات 
 

 
إطار الكفاءات الطالبية للمدارس 
الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم: 

كفاءات متعلمي القرن الحادي 
(. التقرير 2014والعشرون )

( شركة 19 – 1الرئيسي )صفحة 
 بيرسونز للتعليم

 ما قبل القراءة
ات إطار الكفاءمن المهم البدء بقراءة متعمقة لقسم التقرير الرئيسي من 

الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم: كفاءات لمتعلمي 
يحدد هذا أهمية (. 2014القرن الحادي والعشرون في إمارة أبوظبي )

 تطوير القيم والكفاءات ويحدد األهمية التعليمية لتدريس هذه المهارات.
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 ؟ماهو إطار الكفاءات الطالبية 1.1
 هيكل إطار الكفاءات الطالبية 1.2
بين المفاهيم  التوصيلنشاط  1.3

 والتعريفات 

  الطالبيةمدخل إلى نشاطات إطار الكفاءات 
المواد التوجيهية في الوحدة األولى تعمل على تعريف قادة ومعلمي 

 المدرسة بالجوانب الهامة من إطار الكفاءات الطالبية.
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تم إصدار نسخط محدثة من معايير العلوم هذه وبدأت المدارس  2015تستخدم الكثير من مدارس المنهاج األمريكي معايير العلوم للجيل القادم. في عام  1

 بفهم وتطبيق هذه المعايير. 

تحدد هذه المادة إطاراً يساعد على مطابقة إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم لمنهاج مدرستكم 

 عندما يكون هذا المنهاج هو خطة لمنهاج األمريكي )منهاج المعايير األساسية المشتركة(
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المواد التوجيهية من إطار الكفاءات 
 الطالبية

 الالزمة لمطابقة إطار الكفاءات الطالبية بالمنهاج األمريكيالخطوات 
 

نشاط العصف الذهني المبني  1.4
 على المعرفة السابقة

الملخص  -قراءة متعمقة  1.5
 التنفيذي

قسم متطلبات  –قراءة متعمقة 1.6
  اإلطار وأمثلة عليه

التنفيذ  مجموعة  تكوين     2.1
 المدرسي

 ؟خطة العمل      2.2
 ؟لخطة العملنموذج  2.2.1
تنفيذ المدرسة لعملية  2.2.2

  المراجعة
مثال لخطة عمل  2.2.3

 استراتيجية
تنفيذ المدرسة لعملية        2.3

 المراجعة
أدلة التقييم إلطار الكفاءات    2.3.1
 الطالبية

 
 

 مجموعة التنفيذ في المدرسة
قم بتعيين أعضاء مجموعة التنفيذ في المدرسة، وستقود هذه المجموعة 

تتكون مجموعة  عملية تطبيق إطار الكفاءات الطالبية في المدرسة.
ر األكاديمي ورؤساء األقسام وأي من التنفيذ من: المدير ونائب المدي

 أعضاء الهيئة التعليمية المسؤولين عن عملية تطوير المنهاج.
 

ن تكون ن مراقبة عملية المطابقة. يجب أستكون المجموعة مسؤولة ع
ما هي عملية مطابقة المنهاج. ويجب أن يتم على معرفة بالمجموعة 

 .التقدم المحرزصد لمر عملتشجيع المجموعة على إعداد خطة 

3 

 
مثال مطابقة المنهاج  3.3.1

رياض  –األمريكي 
 األطفال

مثال مطابقة المنهاج  3.3.2
الحلقة  –األمريكي 

 األولى
مثال مطابقة المنهاج  3.3.3

الحلقة  –األمريكي 
 الثانية

 

 إنشاء مطابقة للمنهاج   
لة لعمليتي التعليم والتعلم أدت إلى صمعلومات مفلد مطابقة المنهج يتحد

. ويستخدم مطابقة المنهج الدراسي من قبل كفاءات محور التركيزاختيار 
المعلمين عند التخطيط للبرامج التعليمية. ويحدد لهم أي من 

 الكفاءة/الكفاءات  و / أو القيم التي يجب التركيز عليها.
 يذتنفمن الضروري لمجموعة إنه قبل الشروع في رسم مطابقة المنهج ف

 لمناهج بما في ذلك:الكفاءات جمع جميع وثائق ا

 المعايير األساسية المشتركة 

 وثائق المناهج الدراسية 

 .خطط الوحدة / الموضوع 
لمنهج لرسم مطابقة ببعد ذلك وأبدأ ج المدرجة امطابقة المنه أمثلة إقرأ

 ج الموضح أدناهاباستخدام مخطط مطابقة المنه
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مثال مطابقة المنهاج  3.3.1
رياض  –األمريكي 

 األطفال
مطابقة المنهاج مثال  3.3.2

 الحلقة األولى –األمريكي 
مثال مطابقة المنهاج  3.3.3

 الحلقة الثانية  –األمريكي 
 

 إنشاء ملخص المطابقة 

الصف الواحد أو  فيرئيسة  الكفاءات يلخص الملخص المطابقة 

ملخص المطابقة من قبل الصف / قادة ء يمكن إنشاالموضوع الواحد. 

المنهاج المادة حيث يخضع وفريقهم بمجرد أن استكمالهم لمطابقة 

ملخص وأسئلة أمثلة للنماذج مطابقة المنهاج وملخص المطابقة. انظر 

 المراجعة.
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 6 إنشاء مطابقة لمنهاج المدرسة 
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المواد التوجيهية من إطار الكفاءات 
 الطالبية

 الالزمة لمطابقة إطار الكفاءات الطالبية بالمنهاج األمريكيالخطوات 
 

مثال مطابقة المنهاج  3.3.1
رياض  –األمريكي 

 األطفال
مثال مطابقة المنهاج  3.3.2

 الحلقة األولى –األمريكي 
مثال مطابقة المنهاج  3.3.3

 الحلقة الثانية –األمريكي 
 

ع ة التي سوف يتم تطبيقها في جميمطابقة المدرسة الكفاءات الرئيس تحدد

مطابقة المدرسة من انشاء يمكن  ،مراحل وجميع المواد داخل المدرسةال

جميع الصفوف قبل قادة المدارس بمجرد االنتهاء من مطابقة مناهج 

مناهج للحصول على الالنماذج لمطابقة  انظر. ةالمطابقملخص والمواد و

 أمثلة لمطابقة المدرسة وأسئلة المراجعة

 تخطيط الدرس          5.14
مثال مطابقة المنهاج  3.3.1

رياض  –األمريكي 
 األطفال

مثال مطابقة المنهاج  3.3.2
 الحلقة األولى –األمريكي 

مثال مطابقة المنهاج  3.3.3
 الحلقة الثانية –األمريكي 

 

 خطط الوحدة وخطط الدرس
يجب أن تصف خطط الوحدات وخطط الدرس  للمعلم الكفاءات والنهج 

نماذج مطابقة  انظرالمبينة في مطابقة المناهج الدراسية ذات الصلة. 
 المنهج لخطط الوحدة أو أمثلة خطة الدرس وأسئلة المراجعة.
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مثال مطابقة المنهاج  3.3.1
 رياض –األمريكي 

 األطفال
مثال مطابقة المنهاج  3.3.2

 الحلقة األولى –األمريكي 
مثال مطابقة المنهاج  3.3.3

 الحلقة الثانية –األمريكي 
 

 مطابقة األنشطة الالصفية 
لمدى إمكانية أن تطلع المناهج األكاديمية  مطابقة في نفس الوقت تناقش

ي ف تعيين جميع األنشطة الالصفية و / أو المشاركة علىمجموعة التنفيذ 
توفر خريطة مطابقة المناهج خريطة  ،المناهج الدراسية في المدرسة

لجميع األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية التي تحدث أثناء اليوم 
الدراسي وجميع األنشطة الالصفية التي يتم توفيرها من خارج اليوم 

الدراسي األكاديمي. الغرض من رسم هذه األنشطة هو أنه بالنسبة لبعض 
دارس يتم تقديم بعض الكفاءات بشكل أفضل من خالل الموارد الم

المدرسة. ومن المهم أن  الخارجية عن / برامج المناهج المشاركة في
األنشطة التي يشارك بها جميع الطالب أو ه يجب مطابقة نالحظ أن

ج مناهج أمثلة لمطابقة الانماذج مطابقة المنه انظر ،الغالبية العظمى منهم
 سئلة المراجعة.الالصفية وأ
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  المخطط البياني لمطابقة المنهاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البدء بمرحلة صفية واحدة .1

  اجمع المعلمين الذين يدرسون نفس المرحلة الدراسية )المطابقة األفقية( أو جميع المعلمين الذين يدرسون المادة ذاتها )المطابقة
 الرأسية(

 ضع امامك وثائق منهاج المدرسة للمادة/الوحدة المراد العمل عليها 

  معلم معلم آخر عمل معهيختار كل 

  :يقوم كل ثنائي باختيارمطابقة مادة واحدة من المنهاج، ومن ثم يختارا موضوع أو وحدة من هذه المرحلة الدراسية لمطابقتها  )مثال
 يختار معلمان يدرسان الصف الثالث مادة الرياضيات ويبدءا بمطابقة درس/وحدة: الهندسة(

 

 

 . تسجيل تنفيذكم لمطابقة المنهاج2

 اطلع على عناوين األعمدة في النموذج األمثلة لمطابقة المنهاج 

 هل تحتوي الخطط والمواد التعليمية لمنهاجك على نفس المعلومات؟هل هي دقيقة؟ هل هي محدثة؟ 

 

 

 
 . القيم والكفاءات الحالية3

 بمطابقتها: ما هي القيم والكفاءات التي يقوم المعلمون بالتركيز عليها في هذا  تحدث عن الموضوع/ الوحدة التي تقوم

 الموضوع/الوحدة؟ سجل جميع هذه القيم والكفاءات.

  ة جدول خارطالمدارس غير ملزمة بتطبيق جميع كفاءات تجربة إطار الكفاءات الطالبية على جميع المراحل الدراسية. قم باستخدام

قسم "متطلبات  –من إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم  12)صفحة ت خالل المراحل العمرية الطريق لشرح الكفاءا

 اإلطار وأمثله عليه"( ليساعدك في تحديد الجوانب العملية والجوانب القابلة لإلدارة.

 طبقة . اطرح األسئلة التالية "هل هذه الكفاءة مقم اآلن باختصار قائمة القيم والكفاءات لتلك التي يركز عليها المعلمون في الصف بالفعل

 بالفعل؟ أم أننا نعتقد ذلك فحسب؟ كيف يقوم المعلمون بتدريس هذه الكفاءة حالياً؟"

 .قم باختيار كفاءة أو اثنتين ليكونا محور التركيز في هذا الموضوع / الوحدة 

 (لقيادةالعريض أو وضع تحتها خطاً لتبين أنها محور التركيز حالياً. )مثال: قم بكتابة هذه القيم والكفاءات في نموذج مطابقة المنهاج بالخط ا 

 . استمر مع موضوعات / وحدات عمل أخرى5

 للموضوعات / وحدات العمل التالية 3-1متابعة الخطوات • 

 من الصف / الموضوع  إلى مطابقة للممنهاج في النهاية تحتاج جميع الموضوعات/  وحدات العمل في كل• 

 . مراجعة أفقية لخطة مطابقة المنهاج4

 .اجمع المعلمين واطلب من كل ثنائي مشاركة خطة مطابقة المنهاج الذي قاما بإعدادها 

 موضوع/وحدة؟هل القيم والكفاءات المختارة هي األفضل بالنسبة لكل  -

 هل هناك موائمة واضحة  بين الكفاءات و: -

 مخرجات التعلم/األهداف؟ 

 المعايير؟ 

 األنشطة/ المهام؟ 

 نهج التدريس/االستراتجيات؟ 

 نهج التقييم؟ 

 هل نهج التدريس/االستراتجيات مناسبة وجذابة؟ -

 الطالبية؟هل تتوافق توقعات المعلم للكفاءات الرئيسة مع مؤشرات أداء إطار الكفاءات  -

 .عندما تنتهي من المراجعة األفقية، قد تحتاج إلى أن تحدث تغييرات في خطة مطابقة المنهاج األفقية 

 


