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 12-10لصفوف  أساليب التدريس ريادة األعمال 5.12.3
 

 المادة التوجيهية

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس لدعم
 تدريس كفاءة ريادة األعمال.

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  عندما يتم تعريف المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه
 الكفاءات في الصفوف الدراسية.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 
 

 استخدام هذه المادة  كمع من يمكن المعلمون
 التوجيهية؟

  النماذج:تعريف المعلمين بإطار الكفاءات الطالبية عبر 

 ما هو إطار الكفاءات الطالبية 1.1 -

 هيكل إطار الكفاءات الطالبيةنشاط  1.2 -

 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

 نشاط المعرفة المسبقة العصف الذهني 1.4 -

 الملخص التنفيذي -متعمقةقراءة  1.5 -
 وأمثلة عليه إطار المتطلبات – متعمقةقراءة  1.6 -
 ماهي الكفاءات؟ 4.1 -

 المعلمين بهذه الكفاءة عبر: تعريف 

 ما هي ريادة األعمال؟ 4.1.12 -

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 يمكنيمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،: 
مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -

 التعليمية أو اجتماعات األقسام.
حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -

 المادة. 
حث المعلمين على تعديل األساليب والنموذج بما  -

يتناسب مع المرحلة الدراسية والمادة التي يدرسونها 
 وبما يتناسب مع احتياجات الطالب.

المعلمون أفكارهم عن كيفية ومشاركة مناقشة األفكار  -
 تدريس هذه الكفاءة.

 ن المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "متطلبات للمزيد م
الغطار وأمثلة عليه" في كتاب تجربة إطار الكفاءات الطالبية 

كفاءات المدارس الخاصة لمتعلمي  -لمجلس أبوظبي للتعليم 
 (.2014القرن الحادي والعشرين )

 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  وأمثلة عليه" في تجربة إطار نسخ من قسم "متطلبات اإلطار
 الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم.

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 12-10لصفوف  أساليب تدريس كفاءة ريادة األعمال
 

 :إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز عملية ريادة األعمال

 

 عمل فرص وتوفير القائمة، الجهود واجية ازد على تعمل ال منظمة اوقامة االحتياجات، إحدى بتحديد الطلبة يقوم 

 منظمة من المنظمة هذه تحويل وكيفية أخرى مرة تتكرر التي األمور الطلبة يحدد كما .المحلي المجتمع للطلبة داخل

 .األخرى المجتمعات في كبير شأن لها منظمة إلى صغيرة

 اقتصادي صغير في الصف عندما يكون هناك حدث/مناسبة في المدرسة، ويكون الطلبة مسؤولون عن  إنشاء مشروع

القرارات المالية الشخصية، ويعملون في مجموعات. يقوم الطلبة أيضاً باتخاذ قرارات مالية عبر األخذ في عين 

 هم ونجاح النشاط.االعتبار الخيارات األخرى والتوابع التي تؤثر على األمور المالية في حيات

 

 ها رواد أعمال. قد يعمل الطالب على تصميم منتج جديد أو التي نستخدمها يومياً قد صممها وأنشأ إن المنتجات

 تطوير/تعديل منتج موجود بالفعل.

 ف الطالب باكتشاف ما تأثيرها على حياتنا.اختر المنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية وكل   -
منتج يستخدمونه كل يوم ليعرفوا من اخترعه؟ متى تم اختراعه ولماذا؟ كيف يستخدم؟ يبحث الطالب عن  -

 ما المنتجات األخرى التي أدت إلى تطوره؟
جعل ر الزمن لتالضوء على كيف تغيرت المنتجات التي نستخدمها يومياً عب  إعالن بطاقة االئتمانيسل ط   -

حياتنا أسهل وأكثر راحًة. يمكن أن يحدد الطالب المنتجات التي ظهرت في اإلعالن )مثال: اآللة الكاتبة( 
واكتشاف كيف تقوم المنتجات الحديثة )مثال: الحاسوب النقال( بجعل حياتنا أكثر سهولة وكيف ستبدو هذه 

 عام؟ 100المنتجات بعد 

 
 

Visa Evolution TV commercial 

 
 
 

 األشياء التي نستخدمها

 

 

في اعتقادك، لماذا تم  فيما يستخدم؟
 صنع هذا المنتج؟

كّيف غّير هذا المنتج 
طريقة أدائنا 

 لألشياء؟

كيف يمكن أن يتغير 
 في المستقبل؟

 
 
 
 

   

 

 

 الفرص للطلبة للمشاركة في طرق مختلفة في عملية تسجيل المالحظات ليعرفوا مدى أهميتها. توفير 

https://www.youtube.com/watch?v=wlYAhKQQ2kw
https://www.youtube.com/watch?v=wlYAhKQQ2kw
https://www.youtube.com/watch?v=wlYAhKQQ2kw
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 .اكتشاف أهمية إدخار األموال لألهداف المستقبلية وكيف يساهم هذا في الرخاء االقتصادي لهم ولدولتهم 

 .منح الطلبة فرصة اكتشاف أن لكل قرار تكلفة الفرصة البديلة بأنفسهم 

 لب الطالب على التحديات التي يواجهونها ويتضمن ذلك إماكنية فشل منتجهم أو خدمتهم. يبحث الطالب يجب أن يتغ

عن منتج جديد أو منتج قد فشل ومعرفة من اخترعه؟ متى تم اختراعه ولماذا؟ ما سبب فشله؟ ما الذي قد يفعله الطالب 

 بشكل مختلف؟

 

 

 

  للمحتاجين )بالوقت والمال(، فقد يتمثل هذا في المشاركة في جمع األموال يتم تشجيع الطلبة على إظهار حس التبرع

 للهيئات الخيرية أو التطوع بها.

  إنشاء تحدي تسويقي يختتم بإنشاء معرض للمنتجات، تقوم المجموعات بإنشاء نموذج ومقطع فيديو تسويقي للسلعة أو

ر وتجربة المستهلك للمنتج، واستراتيجية تحديد األسعار، االبتكار االجتماعي. يعمل الطلبة على عملية توليد لألفكا

 وتقديم عرض تقديمي للمنتج للعامة.

  يحتاج الطالب إلى تطوير فهم جيد لألمور المالية، مثل: وضع ميزانية وأسس األرباح والخسائر وحفظ السجالت
 للمعلمين.المالية. يوجد العديد من المصادر والخطط الدرسية المتوفرة على اإلنترنت 

 

 

Resources for building financial understanding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nzcurriculum.tki.org.nz/Curriculum-resources/Financial-capability/Resources-for-teachers/Online
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  المناسب.حتى ينجح رائد األعمال يجب أن يقوم بالتسويق لمنتجه أو خدمته للعميل 

 
ويق تسأن ال -في اعتقادهم–بمشاركة كيف تم اإلعالن عن هذا المنتج ولماذا  بحث الطالب عن منتج مشهور ويقوموني -

 لهذا المنتج ناجح جداً. 
 

يجب أن تتضمن العالمة التجارية للمنتج أو الخدمة اسم أوشعار أوألوان أوعالمة أو/ونغمة. ما هي العالمات التجارية  -
لديك ولماذا؟ لماذا تعد العالمة التجارية مهمة؟ ما الرابط بين المنتج/ الخدمة والعالمة التجارية؟ ما الذي يجب المفضلة 

 أن يفكر به رائد األعمال عند تصميم العالمة التجارية الخاصة به؟
 

 

 

 

 

 

Consortium of 

Entrepreneurship 

Education 

 

 

 

 

 المهم من نهإ والتصاميم. والصور واألسماء والرموز الفنية وأعمالنا وكتاباتنا اختراعاتنا امتالك الفكرية الملكية تعني 
 على األسفل في المذكورة المواقع تحتوي التجارية. والعالمات االختراع وبراءات الطبع حقوق عن الطالب يتعلم أن

 يةالملك قوانين عن مفهوهم أن التحقق المهم من الفكرية. الملكية عن الطالب لتعليم واألفكار المصادر من العديد
 اإلمارات. في الحالية الفكرية الملكية وانينلق موافق الفكرية

 
 
UAE patent process  

IP education resources from the US Patent and Trademark Office  

IP education resources from the Hong Kong Government IP 

department 

 

 

 

 

صمم )اسم و شعار وعالمة ونغمة( للعالمة التجارية 

  لهذه األفكار:

 
 يوهالممشروب غازي كثيف أخضر اللون  .1

 تلفاز قابل للطي .2

 سيارة طائرة .3
 

http://www.entre-ed.org/_teach/activits.htm
http://www.entre-ed.org/_teach/activits.htm
http://www.entre-ed.org/_teach/activits.htm
http://www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-8/march-7/patent-protection-in-the-uae.html
http://www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-8/march-7/patent-protection-in-the-uae.html
http://www.uspto.gov/kids/index.html
http://www.google.co.nz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ipd.gov.hk%2Feng%2Fpub_press%2Fpublications%2Flearning_guidebook_en.pdf&ei=K9I9VZztN5PkaqjGgLAF&usg=AFQjCNH6NDE4YQwUauvQN6zaDsNpJemRIQ&sig2=N1GRh5soFngH_ySCd_uYxA&bvm=bv.91665533,d.d2s
http://www.google.co.nz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ipd.gov.hk%2Feng%2Fpub_press%2Fpublications%2Flearning_guidebook_en.pdf&ei=K9I9VZztN5PkaqjGgLAF&usg=AFQjCNH6NDE4YQwUauvQN6zaDsNpJemRIQ&sig2=N1GRh5soFngH_ySCd_uYxA&bvm=bv.91665533,d.d2s
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  ساعد مالك العمل تعطي الخطة اتجاه للعمل وتهذه األهداف، تحدد خطة المشروع أهداف األعمال وكيف يتم تحقيق

على بناء الفرص وتخطي التحديات. يمكن أن يكتب الطالب خطة عمل في مجموعات أو بشكل فردي للوصول إلى 

 ومساعدته في كتابة الخطة التجارية.  العالم الحقيقيفكرة تجارية جديدة أو بإمكانهم دعم مالك أعمال في 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تتضمن التجارية الخطة في وضعها يمكن التي األسئلة
 

 كيف يمكنك وصف العمل/ التجارة في فقرة واحدة فقط؟ (1
 ما هو المنتج أو الخدمة الذي ستقوم بتقديمها؟ (2
 من سيقوم بشرائها؟ (3
 أين يجب أن يكون موقع مشروعك/ تجارتك؟ (4
 كيف يمكنك جذب العمالء؟ (5
 من منافسك؟ ما هي منافستك؟ (6
 لمنتجك أو الخدمة التي تقدمها؟ما المبلغ الذي يجب أن تطلبه  (7
 ما النصيحة التي تحتاجها؟ ومن يستطيع تقديمها؟ (8
 كيف ستقوم بتنظيم مدراء/ موظفين هذا العمل؟ (9

 كيف ستقوم بتقسيم األرباح؟ من المسؤول عن الخسائر؟  (10
 ما الذي يجب أن تأخذه في عين االعتبار لتتمكن من إنتاج المنتج وإيصاله للعمالء؟  (11
 المطلوب للبدء في المشروع؟ما المبلغ   (12
 كم عدد العمالء الذين سيتعاملون معك كل شهر وما عدد مشترياتهم كل شهر؟  (13
 كم تكلفة إنتاج المنتج أو توفير الخدمة؟ (14
 ما هي كلفة التشغيل؟ (15
 كم سيجني مشروعك شهرياً عبر بيع منتجك أو توفير خدمتك؟ (16
 لى أن تجني أرباحاً؟ما حجم االستثمار الذي تحتاج له حتى يستمر مشروعك إ (17
 ما هو الربح المتوقع خالل السنة الواحدة، السنة األولى والسنة الثانية والسنة الثالثة؟ (18
 كم من المال تحتاج للبدء في هذا المشروع؟  (19
 كيف ستجعل المشروع يكبر في المستقبل؟ (20

 (From http://www.entre-ed.org/_teach/activits.htm ) 

 

http://www.entre-ed.org/_teach/activits.htm
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إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 أفعال بلوم

 مدرسة الريادة المشرقة الخاصة المدرسة ضمن المشروع التجريبي

 
 

 

لدى العديد من  عجلة تصيف بلوم لألفعال مألوفةتعتبر 
مدرسة الريادة المشرقة المعلمين، ولكن قد اتخذت 

هذه األداة خطوة واحدة قدماً. وقد أعيد تنظيم  الخاصة
األفعال في الكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية. استخدم 
المعلمين األفعال عند كتابة مخرجات التعلم الخاصة بهم. 
يبدأون نتائج تعلمهم مع الفعل الذي يطابق الكفاءة الرئيسة 

 التي يتم التركيز عليها من قبل المعلم والطالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 كفاءة ريادة األعمالأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 في تصميم أفكار جديدة لجمع التبرعات المدرسية. المساهمةمثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على 

 

:األفعال  

 عمل
 تبين
 ربط

 يوافق على
 عمل

 التظاهر
 شارك
 افترض
 ألهم

 توقع
 شرح
 قيادة

 يسعى، طلب
 القاضي
 بحث
 اخترع
 اكتشف
 تغيير

 رد
 ربط
 القيمة
 استمع
 تعاون

 المساهمة
 نفذ
 طور
 إدارة
 ثابر

 تنظم
 تصميم
 برر
 خلق
 بناء
 تشكل
 تكيف
 توليد
 اخترع
 مساعدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy

