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 : مطابقة المنهاج3الوحدة 

 مطابقة األنشطة الالصفية/المشاركة في المنهاج 3.6

 
التوجيهيةالمادة   

 من  ا  يتيح منهاج كل مدرسة الفرصة للطالب ألن يصبحوا جزء
األنشطة الصفية والالصفية، فتعتبر هذه األنشطة الالصفية 
فرصة ثمينة لبناء القيم والمفاهيم في نفوس المتعلمين. يمكن 

، والنموذج والمثال عندما البيانيللمدارس أن تطبق هذا المخطط 
 تقوم بتنفيذ مطابقة المنهاج على الحياة في المدرسة بشكل كامل.

 

؟التوجيهيةة ما الهدف من هذه الماد  

  يجب تنفيذ مطابقة المنهاج عندما يفهم قادة ومعلمي المدرسة
 فهما  تاما . إطار الكفاءات الطالبية

 يق لى لتطببقة المنهاج على تحديد الطرق المثستساعد عملية مطا
 الكفاءات في المدرسة.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 ؟التوجيهية

 
 

 األقسامرؤساء قادة المدرسة و. 

  والمعلمون. األقسامرؤساء 

 األنشطة الالصفية/المشاركةن عن يوالمعلمون المسؤول المنسقين 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 ؟التوجيهية

 عبر إطار الكفاءات الطالبيةتعريف قادة المدرسة والمعلمين ب: 
 إطار الكفاءات الطالبيةهيكل تجربة  1.1 -
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -
 الملخص التنفيذي -متعمقةقراءة  1.5 -
 وأمثلة عليه إطار المتطلبات – متعمقةقراءة  1.6 -

  عبر  األنشطة الالصفية/المشاركةيكون اإلعداد لمطابقة
 قراءة:
 ما هو مطابقة المنهاج؟ 3.1 -

 هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟

  من خطط ومواد المنهاجقم بجمع النسخ الورقية واإللكترونية 
 شرح األنشطة الالصفية المطبقة في مدرستكم.التي ت

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 ؟التوجيهية

  التي تشرح خطط ومواد المنهاجنسخ ورقية وإلكترونية من 
 .األنشطة الالصفية المطبقة في مدرستكم

 الوطني البريطاني المنهاج مطابقة كيفية 3.2 -
 المعايير منهاج) األمريكي المنهاج مطابقة كيفية 3.3 -

 (المشتركة األساسية
 للتعليم المركزية اللجنة منهاج) مطابقة كيفية  3.4 -

 اآلسيوي المنهاج( الثانوي
 والتعليم التربية وزارة منهاج مطابقة كيفية  3.5 -

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مطابقة األنشطة الالصفية/المشاركة في المنهاج 3.6المادة التوجيهية:                                       : مطابقة المنهاج3الوحدة 

Module 3: Curriculum design       Guidance material: 3.6 Extra-curricular / co-curricular mapping 

  2 

 

 مطابقة األنشطة الالصفية/المشاركة في المنهاج 3.6

 

 األنشطة الالصفية؟ما هي 

هي أنشطة تنظمها أو تدعمها المدرسة ولكن ليست ضمن المنهاج األكاديمي للمدرسة، فغالبا  ما  والمشاركة إن األنشطة الالصفية

األنشطة الالصفية خالل الدوام المدرسي  يمكن أن يتم تطبيقتكون هذه األنشطة غير محدودة بالصف الدراسي أو بمادة معينة. 

 )مثال: أوقات الفسحة( أو في غير أوقات الدوام المدرسي.

 ساعات دبع المدرسية الرياضية الفرق) األكاديمي الدراسي يوملا خارج تطبيقها يتم التي األنشطةهي  األنشطة الالصفية 

 (.المدرسي الدوام

 (.المدرسة مجلس) الدراسي اليوم أثناء تحدث التي األنشطةهي  المشاركة 

 والمشاركة :تتضمن األنشطة الالصفية قد 

o مجلس الطالب 

o )النوادي )مثال:النادي البيئي 

o الفرق الرياضية 

o الطابور 

o )المناسبات الخاصة )مثال: اليوم الوطني 

 ؟مطابقة األنشطة الالصفية/المشاركة في المنهاجماهي 

 

توفر خطة مطابقة األنشطة الالصفية والمشاركة خطة تلخيصية لجميع األنشطة الالصفية والمشاركة التي تقدمها المدرسة لطالبها،. 

أن بعض الكفاءات يتم دمجها بطريقة أفضل في برامج األنشطة الالصفية  -لبعض المدارس–إن الهدف من مطابقة هذه األنشطة هو 

 أيضا  األخذ في االعتبار أنه يجب مطابقة األنشطة الالصفية التي يشارك فيها جميع أو أغلبية الطالبفي المدرسة. إنه من المهم 
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 بياني لمطابقة المنهاج لألنشطة الالصفية مخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجمع الفريق المسؤول عن تنظيم األنشطة الالصفية .1

 وقادة المدرسة الذين يشرفون على األنشطة الالصفية. اجمع المعلمين الذين ينظمون أي نشاط الصفي في المدرسة 

 .اطلب منهم إحضار أي ملفات تشرح أنشطتهم الالصفية 

 

 المنهاج لألنشطة الالصفية. تسجيل عملية تنفيذ مطابقة 2

 مثال مطابقة األنشطة الالصفيةوالمشاركة في ة شارك نموذج مطابقة األنشطة الالصفي: 

 رياض األطفال  - الوطني البريطاني المنهاج مطابقة كيفية 3.2.1 -

 الحلقة األولى – الوطني البريطاني المنهاج مطابقة كيفية 3.2.2 -

 الحلقة الثانية - الوطني البريطاني المنهاج مطابقة كيفية 3.2.3 -

 الحلقة الثالثة - الوطني البريطاني المنهاج مطابقة كيفية 3.2.4 -

 

 رياض األطفال  - (المشتركة األساسية المعايير منهاج) األمريكي المنهاج مطابقة كيفية 3.3.1 -

 الحلقة األولى – (المشتركة األساسية المعايير منهاج) األمريكي المنهاج مطابقة كيفية 3.3.2 -

 الحلقة الثانية - (المشتركة األساسية المعايير منهاج) األمريكي المنهاج مطابقة كيفية 3.3.3 -

 

 رياض األطفال  - اآلسيوي المنهاج( الثانوي للتعليم المركزية اللجنة منهاج) مطابقة كيفية  3.4.1 -

 الحلقة األولى – اآلسيوي المنهاج( الثانوي للتعليم المركزية اللجنة منهاج) مطابقة كيفية  3.4.2 -

 الحلقة الثانية - اآلسيوي المنهاج( الثانوي للتعليم المركزية اللجنة منهاج) مطابقة كيفية  3.4.3 -

 الحلقة الثالثة - اآلسيوي المنهاج( الثانوي للتعليم المركزية اللجنة منهاج) مطابقة كيفية  3.4.4 -

 

 الحلقة األولى – والتعليم التربية وزارة منهاج مطابقة كيفية  3.5 -

 الحلقة الثانية - والتعليم التربية وزارة منهاج مطابقة كيفية  3.5 -

 الحلقة الثالثة - والتعليم التربية وزارة منهاج مطابقة كيفية  3.5 -

 

 جنموذ أي ، وقررلضمان فهم الجميع للمطلوب منهم في كل عمود لألنشطة الالصفية والمشاركة عناوين العواميد في النموذج شاقن 

 ضع فيما يلي بعين االعتبار:. مدرستك احتياجاتشروط و أفضل يلبي

 صفي.األنشطة الالصفية: اسم النشاط الال -

 متى: متى يتم تنفيذ هذا النشاط الالصفي؟ مثال: أي فصل أو يوم أو ساعة؟ -

 األهداف: ما هي أهداف هذا النشاط الالصفي؟ -

 الطالب المشاركين في هذا النشاط الالصفي )مثال: في أي مرحلة دراسية؟ هل هم متطوعون أم يتم ترشيحهم؟( الطالب: تحديد -

 قائمة بجميع القيم والكفاءات المتضمنة في هذا النشاط الالصفي.القيم والكفاءات المتضمنة: ضع  -

 : اختر قيمة أو كفاءة واحدة أو اثنتين لتكون محور التركيز لهذا النشاط الالصفي.محور التركيزات القيم والكفاء -

 

  كر فالفرصة لجمع معلومات قد تحتاجها المدرسة عن األنشطة الالصفية بها. والمشاركة يتيح إكمال مطابقة المنهاج لألنشطة الالصفية

 مع جوانب المنهاج(. ربط األنشطةأي عمود آخر للنموذج )مثال: اسم المنسق،  في إضافة
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 واحد/مشاركة . البدء بنشاط الصفي 3

 الصفي واحد، سيضمن هذا التدريب أن هناك فهم مشترك عند الجميع لكيفية تعبئة عات، يتم تعبئة صف كامل في النموذج لنشاط في مجمو

 النموذج.

  ةخارطجدول في جميع المراحل الدراسية. قم باستخدام  إطار الكفاءات الطالبيةالمدارس غير ملزمة بتطبيق جميع كفاءات تجربة 

متطلبات "قسم  – لمجلس أبوظبي للتعليم الكفاءات الطالبيةإطار من  12)صفحة  ق لشرح الكفاءات خالل المراحل الدراسيةالطري

 ية والجوانب القابلة لإلدارة.يساعدك في تحديد الجوانب العمل( ل"اإلطار وأمثلة عليه

 استمر في تطبيق الخطوات على جميع األنشطة الالصفية. 4

  الالصفي المسؤول عنه.اطلب من كل منسق نشاط الصفي أن يعيد الخطوة الثالثة للنشاط 

 

 

 

 

 التغييرات المطلوبة؟. 5

 ة المنهاج مطابق خطة، هل يحتاج أي من العواميد في /مشاركةبعد تحديد القيم والكفاءات التي ستكون محور التركيز لكل نشاط الصفي

 ؟ إلى التغيير أو التحديث؟ مثال: هل يجب تحديث أهداف النشاط الالصفي

  مطابقة المنهاج إلظهار التغييرات التي يجب تطبيقها على هذا النشاط الالصفي.قم بتحديث خطة 

 المنهاجاألنشطة الالصفية/المشاركة . مراجعة خطط مطابقة 6

 مرة أخرى واطلب منهم مشاركة المعلومات التي أضافوها على خطة مطابقة المنهاج لألنشطة  /المشاركةاجمع منسقي األنشطة الالصفية

 الالصفية.

 هل الكفاءات ذات صلة وارتباط بالنشاط الالصفي؟ -
 هل هناك كفاءات نركز عليها بشكل أكبر من الالزم؟ -
 هل هناك كفاءات قد أهملناها؟ -
 لدراسية؟هل هناك فرص للتقدم في كل كفاءة عبر المراحل ا -

 ألنشطة الالصفية بعد االنتهاء من هذه المراجعة.ث تغييرات على خطة مطابقة اقد تحتاج إلى إحدا 


