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 : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة 

 المادة التوجيهية 9-7 لصفوفأساليب تدريس  المبادرة/ التوجيه الذاتي  5.13.2

  هذه مجموعة  مختارة من أساليب التدريس ونماذج التدريس لدعم

 التوجيه الذاتي.تدريس كفاءة المبادرة/ 

 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؟

  الطالبية عبر النماذج:تعريف المعلمين بإطار الكفاءات 

 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 -
 الكفاءات؟ماهي  4.1 -

 :تعريف المعلمين بهذه الكفاءة عبر 

 ما هي المبادرة/ التوجيه الذاتي؟ 4.1.13 -

 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.

مشاركة المعلمون أفكارهم عن كيفية ومناقشة األفكار  -

 تدريس هذه الكفاءة.

  من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم "متطلبات اإلطار للمزيد

وأمثلة عليه" في كتاب تجربة إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي 

كفاءات المدارس الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين  -للتعليم 

(2014.) 

  مالحظة: تم التأكد من صالحية جميع المواقع اإللكترونية وقت إعداد

المادة التوجيهية. يجب التأكد من دقة ومناسبة محتوى المواقع هذه 

 التي ستستخدم في البيئة التعليمية.

 كيف يمكنك تطبيق هذه المادة التوجيهية؟
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 9-7 لصفوفأساليب تدريس كفاءة المبادرة/ التوجيه الذاتي 

 :كفاءة المبادرة/ التوجيه الذاتي إليكم بعض األفكار واألساليب التي قد ترغبون في تجربتها في الصف لتعزيز

 

 الدراسي في المحتوى بها لالستعانة استراتيجيات دليل دراسة يتضمن تطوير الطلبة من اطلب -دراسة ذاتي دليل 
 الجمل وبدايات العريضة النقاط على أنفسهم، طرحها يودون التي األسئلة المثال سبيل على بدراسته؛ يقومون الذي
 .الكاملة لإلجابات الالزمة المعاييرو األسئلة، عن الخطية أو الشفوية اإلجابة في بها صعوبات يواجهون ما عادة التي

 

  يضع الطالب أهدافاً محددة ألنفسهم في الجوانب التي يحددوها لتكون بمثابة متطلبات لتطوير وتحسين عملية تعلمهم
 وإدارتهم ألنفسهم.

 

 كفاءة المبادرة والتوجيه الذاتي. يجب أن يضع الطالب أهدافاً تعليمية واقعية  إن وضع األهداف هو خطوة هامة في بناء

 ولكنها قائمة على التحدي. ادعم الطالب لتفكيك أهدافهم إلى خطوات صغيرة.

 

 

 

 

 الهدف

  

 

 اشرح كيف يكون شعورك عندما تحقق الهدف وكيف يكون شكل الهدف

 

  

 

 ستحققه...ما الذي  –فكك هدفك إلى خطوات صغيرة 

 اليوم: غداً:

 

 

 

 األسبوع القادم: الشهر القادم:
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 .التخطيط لعملية مراقبة/ متابعة تقدم الطالب نحو تحقيق هذه األهداف 
 

  تقييم تقدم الطالب نحو تحقيق هذه األهداف بشكل دائم ووضع أهداف جديدة/مستقبلية بما يتناسب معهم لتعزيز عملية
 التقدم.

 

  الطالب في استخدام معايير األهداف الذكية عند وضع أهدافهم.ادعم 

 

S  محدد 
 يكون لديك تصور واضح ومحدد للهدف من جميع جوانبه.  

 

M يمكن قياسه 
 كون الهدف قابل للقياس فتتمكن من معرفة مستوى تقدمك.ي

 

A يمكن تحقيقه 
والهدف الفرعي قابل ال تضع أهدافاً من المستحيل تحقيقها، فيجب أن يكون الهدف 

 للتحقيق.

R موضوعي ذو صلة 
 يجب أن يكون هدفك ذو صلة.

T ضمن إطار زمني 
 ضع إطار زمني أو وقتاً نهائياً لتحقيق كل هدف.

 
 

  يكتب الطالب عن شيء ما حققوه أو تعلموه من خالل العمل الجاد واإلصرار وارتكاب األخطاء. قم بتجميع كتابات

لة خطة درسية للعقلية القابالطالب وأعدها لهم ليعيدوا قراءة األوقات التي واجهوا بها صعوبات في عملية تعلمهم )من 

 (للنمو من أكاديمية خان

 

 .كلف الطلبة بتحديد كلية ما وطريق مهني يدعم تحقيق حلمهم 
 

 

  إذا كان لدى المتعلم كفاءة المبادرة والتوجيه الذاتي فيجب أن يعرف ما الدافع الذي يحثه على ذلك. ادعم الطالب في
شارك مع تحديد الدافع الذي يجعلهم يقومون بأشياء معينة واألهم من ذلك ما الذي يوقفهم عن عمل أشياء أخرى؟ 

وادعمهم في وصف موقف كان لديهم دافع داخلي وموقف آخر  الطالب الفرق بين الدافع الداخلي والدافع الخارجي
 كان لديهم دافع خارجي.

 دافع داخلي دافع خارجي

 

عندما تقوم بأمر ما للوصول إلى هدف معين أو 

 لتجنب العواقب السلبية.

 

 عندما تقوم بأمر ما أو تنجز شيء ما ألنك تستمتع به.

 

 

 

 

https://www.google.co.nz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEYQFjAH&url=https%3A%2F%2Fwww.mindsetkit.org%2Fstatic%2Ffiles%2FYCLA_LessonPlan_v10.pdf&ei=6stBVa-WA9Lnasf4gLAH&usg=AFQjCNHSSvD_MLNOTO5f3ehhfycqkME3mA&sig2=S35mHjqLA7-kU17IhJ1hYQ&bvm=bv.92189499,d.d2s
https://www.google.co.nz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEYQFjAH&url=https%3A%2F%2Fwww.mindsetkit.org%2Fstatic%2Ffiles%2FYCLA_LessonPlan_v10.pdf&ei=6stBVa-WA9Lnasf4gLAH&usg=AFQjCNHSSvD_MLNOTO5f3ehhfycqkME3mA&sig2=S35mHjqLA7-kU17IhJ1hYQ&bvm=bv.92189499,d.d2s
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  والتوجيه الذاتي األداء تلمهام كاملة دون مطالبة من اآلخرين. التأجيل هو عندما األشخاص الذين يظهرون المبادرة
يؤخر الشخص القيام بالمهمة، في كثير من األحيان ألنه يشعر أنها ليست ملحة مثل أي شيء آخر. يحتاج الطالب إلى 

 فهم أن المماطلة يمكن أن تقف دون تحقيق أهدافهم أو المهام.
 

الجميع يؤجل أعماله. شارك مع طالبك وقت قمت فيه بتأجيل إنجاز أمر ما وأخبرهم لماذا اشرح للطالب أن  -
 قمت بالتأجيل؟ وما الذي حدث

 
يقوم الطالب بمشاركة وقت قاموا فيه بتأجيل عملهم. شّجع الطالب على أن يسألوا أنفسهم ما السبب؟ وهل كانوا  -

ية البدء؟ شارك مع قرين لك ما الذي حدث وما الذي سيقوم قلقين من العواقب؟ هل كانوا يواجهون صعوبة في كيف
 به بشكل مختلف المرة القادمة؟

 
شارك مع الطالب بعض األساليب التي يمكنهم تطبيقها عندما يؤجلون أمراً ما وشّجعهم على مراجعة هذا األسلوب  -

 عند تطبيقه.

 

 المراجعة االستراتجيات

  أنجز العمل ومن ثم كافيء نفسك

  كل يوم جزء من العملأنجز 

  أعد قائمة بالمهام المطلوبة، وضع عالمة عند االنتهاء من مهمة

  افعله اآلن!

  أنجز العمل مع قرينك

  تخّيل األشياء الجيدة التي قد تحدث عند االنتهاء من العمل

  تخيل األشياء السيئة التي قد تحدث عند االنتهاء من العمل

  صغيرةفكك العمل إلى أجزاء 

 
 
 

  يعرف الطالب الذي لديه كفاءة المبادرة والتوجيه الذاتي

كيف يدير وقته. اشرح للطالب مصفوفة األولويات )في 

األسفل( وعلّمهم كيف يستخدمونها كأداة إلدارة الوقت. 

خالل –اشرح للطالب كيف يطبقوها على هدف ما 

أو مشروع طويل المدى ومن ثم يقومون بتفكيكه  -يومهم

إلى مهام ثم يقرر أين يضع كل مهمة في المصفوفة. 

ومن ثم يبدأ الطالب بإنجاز المهام التي وضعوها في 

مربع "أوالً" قبل أن ينتقلوا إلى المهام الموجودة في 

 مربع "ثانياً"، إلخ.

 

 

 



 

 9-7 لصفوفأساليب تدريس المبادرة/ التوجيه الذاتي  5.13.2المادة التوجيهية:                            تدريس الكفاءات والقيم : 5الوحدة 

Module 5: Teaching the competences and values             

Guidance material: 5.13.2 Teaching Initiative/Self-direction G7-9 

  5 

هم
 م

 أنجزه أوالً 

   

   

   

   

 أنجزه ثانياً 

    

   

  

  

هم
 م

ير
غ
 

 أنجزه الحقاً 

    

   

   

  

 ال تفعله

   

    

   

  

 غير عاجل عاجل 

 
  يمكن للطلالب أن يقوموا بإعداد خططهم اإلجرائية وتقوم الخطط اإلجرائية بدعم الطالب للعمل على تحقيق أهدافهم واتخاذ 

 الخطة اإلجرائية لعملية تعلمي

 أبريل 10 – 6األسبوع: 
 فهم خصائص رباعيات األضالعهدف التعلم: 

 هدف التعلم الخطوات تاريخ االنتهاء  الدليل التأمل

تعلمت أن هناك أربعة 

أنواع من رباعيات 

األضالع ويمكنني كتابة 

 خصائصها.

يمكنني كتابة األنواع 

المختلفة لرباعيات األضالع 

 بمفردي

 االثنين

 أبريل 6
  البحث عن األنواع

المختلفة لرباعيات 

 األضالع

  مشاهدة مقطع فيديو على

  LearnZillionموقع 

ووضع قائمة بالرباعيات 

 وتحديد خصائصها

 تحديد رباعيات األضالع

تعلمت أن المستطيل 

والمعّين من رباعيات 

األضالع وأنهما يمكن أن 

يصبحا مربع ولكن 

المستطيل ال يمكن أن 

 يصبح معّين.

إعداد رسم بياني لمقارنة 

 ومقابلة المستطيل والمعّين

 الثالثاء

 أبريل 7

  باستخدام الخصائص

سأقوم بمقارنة المستطيل 

 مع المعّين

 مقارنة رباعيات األضالع

تعلمت كيف أصّنف 

رباعيات األضالع عبر 

 الخواص والخصائص

رسم شجرة لرباعيات 

 األضالع وخصائصها

األربعاء 

 والخميس

 أبريل 8-9

  أقوم بتصنيف رباعيات

األضالع باستخدام 

 خصائص الرباعيات

تصنيف رباعيات 

 األضالع

لجيل ثومبسون مع الشكر  
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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  لألفعال مألوفةعجلة تصيف بلوم تعتبر 
 مدرسة الريادة المشرقة الخاصةالمعلمين، ولكن قد اتخذت 

هذه األداة خطوة واحدة قدماً. وقد أعيد تنظيم األفعال في 
الكفاءات إلطار الكفاءات الطالبية. استخدم المعلمين 
األفعال عند كتابة مخرجات التعلم الخاصة بهم. يبدأون 

فعل الذي يطابق الكفاءة الرئيسة التي نتائج تعلمهم مع ال
 يتم التركيز عليها من قبل المعلم والطالب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كفاءة المبادرة/ التوجيه الذاتيأفعال تصنيف بلوم لـ: 
 على تحقيق أهداف االستقصاء العلمي بال توجيهالعمل مثال: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرين على 

 

:األفعال  

 عمل
 تبين
 ربط

 يوافق على
 عمل

 التظاهر
 حالة
 شرح
 البدء
 حل

 التوقع 
 شرح
 بحث
 تشكل
 تكيف
 توليد
 خلق
 بناء
 إدارة
 حمس

 رد
 ربط
 القيمة
 نفذ

 طور
 تنظم

 تصميم
 ضبط
 خطة

 افترض

 ثابر
 اكتشف
 حفظ

 اتعرف على
 حل

 فرضية
 تأثير
 تجربة

 استعراض
 مجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
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 العقلية الثابتة والعقلية القابلة للنمو:

 

 ويفهمونه من المساعدة في بناء الثقة بالنفس في الطالب.  -لكارول ديك-مبدأ العقليات يطبقون يتمكن المعلمون الذين 
يكون  لتنمية كفاءة الثقة بالنفس يجب أن عقلية ثابتة.أو  عقلية قابلة للنموتعد هذه الفكرة بسيطة، فلكل شخص إما 

ذوي عقلية النمو لديهم قابلية أكبر الرتكاب األخطاء والتعلم من هذه  الطالب ذوي عقلية قابلة للنمو، فالمتعلمين
 االخطاء ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لديهم والتأمل في تعلمهم وطلب المساعدة عندما تواجههم صعوبة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن: العقلية القابلة للنمويعتقد األشخاص ذوي  أن: العقلية الثابتةيعتقد األشخاص ذوي 

 

 ذكاء الشخص ثابت 

  يولد األشخاص بنسبة ذكاء معينة ال يمكن أن
 تتغير

 

 ذكاء الشخص يمكن أن ينمو 

  يمكن أن يكون األشخاص أكثر ذكاًء عبر العمل
 الجاد

 

 

    For more information on Mindsets go to 

http://mindsetonline.com/ 

 

 

 

 ما هي عقليتك؟

العقلية 
 الثابتة

 العقلية
 القابلة للنمو 

http://mindsetonline.com/
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 في الطالب العقلية القابلة للنموبعض االستراتيجيات لبناء 

  من  على التفكير في أيشارك فكرة العقليات مع الطالب واشرح لهم العقلية القابلة للنمو والعقلية الثابتة وشجعهم

 العقليتين التي لديهم.

  امدح الخطوات التي يقوم بها الطالب عند التعلم )مثال: آثار عملهم الجاد وجهدهم المبذول( بدالً من مدح ذكائهم

 الفطري.

 

 بدالً من قول... جّرب أن تقول...
 

 .... لقد طّبقت أسلوب جيد جداً عند 

 ...يبدو أنك درست جيداً لـ 

  أعجبني كيف قمت بــ.....لقد 
 

  ًأنت ذكي جدا 

 ...لقد أتممت هذه المهمة بذكاء فطري 

 .....لقد طّورت فهماً جيداً لـ 

 

 

  يكتب الطالب عن شيء ما حققوه أو تعلموه من خالل العمل الجاد واإلصرار وارتكاب األخطاء. قم بتجميع كتابات

 الطالب وأعدها لهم ليعيدوا قراءة األوقات التي واجهوا بها صعوبات في عملية تعلمهم 

 

 

Khan Academy Growth Mindset lesson plan 

 

 

 للطالب للتأمل في عملية تعلمهم  أتح فرص دائمة 

 

 :كن قدوة لهم عبر إظهار أن لديك عقلية قابلة للنمو 

 شارك مع طالبك قصص عن شيء حققته أو تعلمته من خالل العمل الجاد واإلصرار وارتكاب األخطاء. -

 عندما تقوم بارتكاب خطأ ما، شارك مع طالبك كيف خططت لتتعلم من هذا الخطأ. -

 شارك مع طالبك التأمل الذاتي للمعلم في نهاية الدرس أو الموضوع. -

 

 

 
 

You can learn anything video 

Growing your mind video 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.nz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEYQFjAH&url=https%3A%2F%2Fwww.mindsetkit.org%2Fstatic%2Ffiles%2FYCLA_LessonPlan_v10.pdf&ei=6stBVa-WA9Lnasf4gLAH&usg=AFQjCNHSSvD_MLNOTO5f3ehhfycqkME3mA&sig2=S35mHjqLA7-kU17IhJ1hYQ&bvm=bv.92189499,d.d2s
https://www.khanacademy.org/youcanlearnanything
https://www.youtube.com/watch?v=WtKJrB5rOKs

