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 مطابقة المنهاج: 3الوحدة 

للتعليم الثانوي(  كيفية مطابقة )منهاج اللجنة المركزية  3.4
 المنهاج اآلسيوي

 المادة التوجيهية

  يمكن استخدام هذه المادة في المدارس كمجموعة من الخطوات
اتباعها عند مطابقة إطار الكفاءات الطالبية في التي يجب 

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

 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

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

 
 

  قادة المدرسة ومعلمين منهاج اللجنة المركزية للتعليم الثانوي
 )المنهاج اآلسيوي(.

 
 

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  المنهاج؟ما هو مطابقة 
 

 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 

 نسخ من المواد التوجيهية األخرى المذكورة في هذا النشاط 
 
 

 األدوات المطلوبة؟ ما هي المصادر أو

  عندما تتعرف على هذه المادة جيداً ستكون قادراً على البدء في
 مطابقة منهاج )اللجنة المركزية للتعليم الثانوي( في مدرستكم.

 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 اآلسيويكيفية مطابقة المنهاج الهندي )منهاج اللجنة المركزية للتعليم الثانوي( المنهاج  3.4

 

 

 

 المقدمة

مدرسة تتبعه في الهند ومدن  12500إن منهاج اللجنة المركزية للتعليم الثانوي هو منهاج وطني في الهند، ويوجد أكثر من 

خارج الهند منها أبوظبي. بالرغم من تحديد منهاج اللجنة المركزية للتعليم الثانوية لما يتم تدريسه في كل مادة في كل مرحلة 

رونة من مدرسة ألخرى ويدير أيضاً المنهاج اختبارات شهادة المرحلة الثانوية لعموم الهند. يسمح دراسية إال أنه يسمح ببعض الم

منهاج اللجنة المركزية للتعليم الثانوي بأن تكون المواضيع المختارة واألنشطة التي يقوم المعلمين بتطبيقها لشرح المنهاج وأحياناً 

 درسة إلى أخرى. االختبارات التقويمية مختلفة إلى حد ما من م

إن برنامج مهارات الحياة وبرنامج التمكين االجتماعي خالل العمل واإلجراء هما العنصرين الرئيسين لجوهر منهاج اللجنة 
(. يحدد 2014المركزية للتعليم الثانوي وهو مقارب لكفاءات إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )

 اع من المهارات كل واحدة متضمنة المزيد من المهارات: برنامج مهارات الحياة ثالثة أنو
 مهارات التفكير: حل المشكالت والوعي الذاتي واتخاذ القرارات والتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي. .1
 المهارات االجتماعية: المهارات الشخصية ومهارات التواصل الفعال والتعاطف الوجداني. .2
 المشاعر/ العواطف والتأقلم مع الضغوطات واإلعتزاز بالنفس والوعي الذاتي.المهارات الوجدانية: إدارة  .3

 
يكون جميع الطالب خالل برنامج التمكين االجتماعي عبر العمل واإلجراء ضمن مشروع خدمة مجتمعية، يمكن لكل مدرسة أن 

المدرسة  المحلية والمناخ الثقافي لمجتمع تنشيء أو توافق على تطبيق مشاريع البرنامج التي تتوافق مع االحتياجات االجتماعية
 األوسع والقوانين المطبقة في الدولة. إن فلسفة البرنامج هي:

 
 

 
أنها تمكن كل طالب من تطوير حس االكتشاف والمبادرة وتشجعه عليه والذي له فوائد وآثار واقعية، 

لعالم ل ما بوسعهم لتطوير افهي تشجع الطالب على تطوير حس المسؤولية وااللتزام الشخصي ليفعلوا ك
من حولهم وتحسين المعيشة لآلخرين. فهي تعد الطالب للمشاركة في المجتمع المحلي والدولي عبر تبني 
تطوير القيم والمواقف التي تتطرق لقضايا سياسية ودينية وطبقية وقبلية وعرقية وجنسية. يهدف برنامج 

الطالب على أن يصبحوا أشخاصًا أفضل وأن يكون التمكين االجتماعي عبر العمل واإلجراء إلى حث 
لديهم حس اإلنسانية وأن يكونوا مواطنين ملتزمين ويصبوا قادة المستقبل يعملوا على خلق عالم متناغم 

 ومليء بالسالم.
 

CBSE Primary Curriculum, p.111  
(http://cbseacademic.in/curriculum.html)  

 

أنه رغم وجود تشابهات بين  للتعليم الثانوي المنهاج اآلسيوي منهاج اللجنة المركزيةيجب أن تعي جميع المدارس التي تطبق 

 كفاءات إطار الكفاءات الطالبية وبين برنامج مهارات الحياة إال أنهما ال يعتبران متماثالن.

إن إحدى أولى الخطوات  لقادة ومعلمي المدرسة هي أن يتعرفوا على كفاءات إطار الكفاءات الطالبية وتعريفاتها والتوقعات لما  

سيتم تدريسه في كل مرحلة دراسية. فتدريس مهارات الحياة لمنهاج اللجنة المركزية للتعليم الثانوي فقط ال يعد كافياً، فلن تكون 

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

 للتعليم الثانوي المنهاج اآلسيوي عندما يكون هذا المنهاج هو منهاج اللجنة المركزية

 

http://cbseacademic.in/curriculum.html
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( في 2014ميع كفاءات أو توقعات إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )هناك تغطية شاملة لج

مدرستكم. إن مراحل مطابقة المنهاج المحددة في األسفل تدعم مدرستكم في التحقق من تنفيذ المتوقع من منهاج اللجنة المركزية 

(، تتضمن كل مرحلة مذكورة 2014دارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )للتعليم الثانوي وتوقعات إطار الكفاءات الطالبية للم

 في األسفل المادة التوجيهية التي يجب استخدامها لدعم قادة ومعلمي المدرسة.

المواد التوجيهية من إطار الكفاءات 
 الطالبية

الخطوات الالزمة لمطابقة إطار الكفاءات الطالبية بمنهاج اللجنة 
 الثانوي المنهاج اآلسيويللتعليم  المركزية

 

 
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.
 

1 

 ؟ماهو إطار الكفاءات الطالبية 1.1
 الطالبيةهيكل إطار الكفاءات  1.2
بين المفاهيم  التوصيلنشاط  1.3

 والتعريفات 
نشاط العصف الذهني المبني  1.4

 على المعرفة السابقة
الملخص  -قراءة متعمقة  1.5

 التنفيذي
قسم متطلبات  –قراءة متعمقة 1.6

 اإلطار وأمثلة عليه

  مدخل إلى نشاطات إطار الكفاءات الطالبية
قادة ومعلمي  المواد التوجيهية في الوحدة األولى تعمل على تعريف
 المدرسة بالجوانب الهامة من إطار الكفاءات الطالبية.

2 

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
 الكفاءاتأدلة التقييم إلطار    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.
التنفيذ من: المدير ونائب المدير األكاديمي ورؤساء األقسام وأي من 

 المسؤولين عن عملية تطوير المنهاج.أعضاء الهيئة التعليمية 
 

ن تكون ستكون المجموعة مسؤولة عن مراقبة عملية المطابقة. يجب أ
ما هي عملية مطابقة المنهاج. ويجب أن يتم على معرفة بالمجموعة 

 .صد التقدم المحرزلمر عملتشجيع المجموعة على إعداد خطة 

3 

 
منهاج مثال مطابقة  3.4.1

 اللجنة المركزية
الثانوي المنهاج للتعليم 

رياض  – اآلسيوي
 األطفال

مثال مطابقة المنهاج  3.4.2
منهاج اللجنة 

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

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

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

 الكفاءات جمع جميع وثائق المناهج بما في ذلك:

 المعايير األساسية المشتركة 
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المواد التوجيهية من إطار الكفاءات 
 الطالبية

الخطوات الالزمة لمطابقة إطار الكفاءات الطالبية بمنهاج اللجنة 
 الثانوي المنهاج اآلسيويللتعليم  المركزية

 

للتعليم  المركزية
الثانوي المنهاج 

الحلقة  – اآلسيوي
 األولى

مثال مطابقة المنهاج  3.4.3
منهاج اللجنة 

للتعليم  المركزية
الثانوي المنهاج 

الحلقة  – اآلسيوي
 الثانية

مثال مطابقة المنهاج  3.4.4
منهاج اللجنة 

للتعليم  المركزية
الثانوي المنهاج 

الحلقة  – اآلسيوي
 الثالثة

 وثائق المناهج الدراسية 

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

 ج الموضح أدناهاباستخدام مخطط مطابقة المنه

منهاج اللجنة مثال مطابقة  3.4.1
للتعليم الثانوي  المركزية

رياض  – المنهاج اآلسيوي
 األطفال

منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.2
للتعليم  اللجنة المركزية
 اآلسيويالثانوي المنهاج 

 الحلقة األولى –
منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.3

للتعليم  اللجنة المركزية

 الثانوي المنهاج اآلسيوي

 الحلقة الثانية –

منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.4

للتعليم  اللجنة المركزية

 الثانوي المنهاج اآلسيوي

 الحلقة الثالثة –

 إنشاء ملخص المطابقة 

الصف الواحد أو  فيرئيسة  الكفاءات يلخص الملخص المطابقة 

ملخص المطابقة من قبل الصف / قادة ء الموضوع الواحد. يمكن إنشا

المادة حيث يخضع وفريقهم بمجرد أن استكمالهم لمطابقة المنهاج 

ملخص وأسئلة أمثلة للوملخص المطابقة. انظر نماذج مطابقة المنهاج 

 المراجعة.
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منهاج اللجنة مثال مطابقة  3.4.1

للتعليم الثانوي  المركزية
رياض  – المنهاج اآلسيوي

 األطفال
منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.2

للتعليم  اللجنة المركزية
 الثانوي المنهاج اآلسيوي

 الحلقة األولى –

 إنشاء مطابقة لمنهاج المدرسة

تحدد مطابقة المدرسة الكفاءات الرئيسة التي سوف يتم تطبيقها في جميع 

مطابقة المدرسة من انشاء يمكن  ،المراحل وجميع المواد داخل المدرسة

من مطابقة مناهج جميع الصفوف قبل قادة المدارس بمجرد االنتهاء 

مناهج للحصول على الالنماذج لمطابقة  انظر. ةالمطابقملخص والمواد و

 أمثلة لمطابقة المدرسة وأسئلة المراجعة
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المواد التوجيهية من إطار الكفاءات 
 الطالبية

الخطوات الالزمة لمطابقة إطار الكفاءات الطالبية بمنهاج اللجنة 
 الثانوي المنهاج اآلسيويللتعليم  المركزية

 

منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.3

للتعليم  اللجنة المركزية

 الثانوي المنهاج اآلسيوي

 الحلقة الثانية –

منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.4

للتعليم  اللجنة المركزية

 الثانوي المنهاج اآلسيوي

 الحلقة الثالثة –

 تخطيط الدرس 5.14
منهاج اللجنة مثال مطابقة  3.4.1

للتعليم الثانوي  المركزية
رياض  – المنهاج اآلسيوي

 األطفال
منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.2

للتعليم  اللجنة المركزية
 الثانوي المنهاج اآلسيوي

 الحلقة األولى –
منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.3

للتعليم  اللجنة المركزية

 الثانوي المنهاج اآلسيوي

 الحلقة الثانية –

منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.4

للتعليم  اللجنة المركزية

 الثانوي المنهاج اآلسيوي

 الحلقة الثالثة –

 وخطط الدرس خطط الوحدة
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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منهاج اللجنة مثال مطابقة  3.4.1
للتعليم الثانوي  المركزية
رياض  – اآلسيويالمنهاج 
 األطفال

منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.2
للتعليم  اللجنة المركزية

 الثانوي المنهاج اآلسيوي
 الحلقة األولى –

منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.3
للتعليم  اللجنة المركزية

 الثانوي المنهاج اآلسيوي
 الحلقة الثانية –

منهاج مثال مطابقة المنهاج  3.4.4
للتعليم  اللجنة المركزية

 الثانوي المنهاج اآلسيوي
 الحلقة الثالثة –

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

تعيين جميع األنشطة الالصفية و / أو المشاركة في  علىمجموعة التنفيذ 
طة توفر خريطة مطابقة المناهج خري ،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 
المدارس يتم تقديم بعض الكفاءات بشكل أفضل من خالل الموارد 

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

ج أمثلة لمطابقة المناهج انماذج مطابقة المنه انظر ،الغالبية العظمى منهم
 الالصفية وأسئلة المراجعة.
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 البدء بمرحلة صفية واحدة .1

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

 ضع امامك وثائق منهاج المدرسة للمادة/الوحدة المراد العمل عليها 

 يختار كل معلم معلم آخر عمل معه 

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

 

 

 . تسجيل تنفيذكم لمطابقة المنهاج2

  النموذج األمثلة لمطابقة المنهاجاطلع على عناوين األعمدة في 

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

 

 

 
 . القيم والكفاءات الحالية3

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

 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  –بي للتعليم من إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظ 12)صفحة الطريق لشرح الكفاءات خالل المراحل العمرية 

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

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

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

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

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

 . استمر مع موضوعات / وحدات عمل أخرى5

 للموضوعات / وحدات العمل التالية 3-1متابعة الخطوات • 

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

 . مراجعة أفقية لخطة مطابقة المنهاج4

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

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

 هل هناك موائمة واضحة  بين الكفاءات و: -

 مخرجات التعلم/األهداف؟ 

 المعايير؟ 

 األنشطة/ المهام؟ 

 نهج التدريس/االستراتجيات؟ 

 نهج التقييم؟ 

 هل نهج التدريس/االستراتجيات مناسبة وجذابة؟ -

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

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