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: تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة   

 

 الدرس خطة 5.14 المادة التوجيهية
  

ما الهدف من هذه المادة 
 التوجيهية؟

  تدعم هذه المادة قادة المدرسة والمعلمين لتخطيط للكفاءات والقيم في خطط الوحدة
 والدرس 

 

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 

  عند تعريف المعلمين بالكفاءات 

استخدام هذه  كمع من يمكن
 المادة التوجيهية؟

 المعلمين 

هل اّطلعت على هذه المصادر 
 أوالً؟

 
 

  المعلمين بإطار الكفاءات الطالبية عبر النماذج:تعريف 

 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 -

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 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 التخطيط من خالل استخدام األفكار في هذا المصدر. -

 مشاركة المعلمون أفكارهم عن تخطيط الدرس.ومناقشة األفكار  -

  قسم التوجيه للمدارس إلطار للمزيد من المعلومات عن تخطيط الدرس أقرأ
 كفاءات أبوظبي –الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم للمدارس الخاصة الكفاءات 

 (.2014لمتعلمي القرن الحادي والعشرين )
 

ما هي المصادر أو األدوات 
 المطلوبة؟

  نسخ من قسم إطار المتطلبات وأمثلة عليه إلطار الكفاءات الطالبية من مجلس أبوظبي
 (2014للتعليم )

  تدريس الكفاءات والقيم: 5المواد التوجيهية للوحدة 
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 تخطيط الدرس 5.14

إذا تم تطبيق الكفاءات والقيم إلطار الكفاءات الطالبية من مجلس أبوظبي للتعليم بفعالية في برامج الصف الدراسي فان خطط 

 الوحدات والدروس تحتاج لوصف كيف يمكن تطبيق ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كفاءة محور التركيزال

يمكن تطوير العديد من الكفاءات ضمن وحدة أو موضوع أو درس واحد، ومع ذلك من أجل تحقيق فهم معمق وتطبيق حقيقي 

)وفي بعض الحاالت كفاءة  بتحديد كفاءة رئيسة تكون ضمن محور التركيز للموضوع أو وحدة العملللكفاءات ينصح المعلمين 

 بشكل واضح ويتم جمع األدلة عن التقدم المحرز للطالب ضمن تلك الكفاءة.ثانوية إضافية(، يتم تدريس الكفاءة الرئيسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهي خطة الوحدة؟

 ما غالباو. أسابيع عدة تستمر أن يمكن التي الدروس من لسلسلة وتحديد المعلم أهداف تبين التي األجل متوسطة خطة هي الوحدة خطة

 كفاءات وحدة خطط تتضمن أن ويجب. كل درس على حدة خطط ويتم استخدامها لوضع المعلمين من فريق قبل من يتم وضعها

 .العمل وحدة في وممارسة الكفاءات تدريس سيتم كيف لوحدة العمل وتوضح محددة

 

 

 ماهي خطة الدرس؟

 المهامو واألنشطة التدريس واستراتيجيات التعلم أهداف بالتفصيل الدروس خطط تصف ،واحد لدرس المعلمين خطة هي الدرس خطة

أن توضح خطط الدرس كيف سيتم تدريس  يجب. الدروس من سلسلة أو واحد لدرس تقييمالمراعاة الفروق الفردية و ونهج والموارد

 .إطار الكفاءات الطالبية توقعات مع تتماشىوفي الدرس  بالتفصيلوممارسة الكفاءات 
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 عملية تضمين الكفاءات في خطط الدرس:

 اختر كفاءة ضمن محور التركيز من مطابقة المنهاج .1

تعتبر خطوة مطابقة المنهاج أساسية في تطبيق إطار الكفاءات الطالبية من مجلس أبوظبي للتعليم في كل مدرسة، تتيح عملية المطابقة 

للمدارس تحديد مناطق القوة التي تتعلق بالكفاءات والقيم من إطار الكفاءات الطالبية وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى معالجة، مطابقة 

وثيقة تم تطويرها بواسطة المدرسة لتحدد الكفاءات والقيم التي سوف تكون محور التركيز في كل وحدة أو موضوع  المنهاج هي

 لجميع المواد والمراحل الدراسية. 

التخطيط للوحدات والدرس، حيث يوضح أي من الكفاءات يجب على المعلمين اإلشارة إلى مطابقة المنهاج المناسبة قبل البدء بعملية 

 و/أو القيم يجب التركيز عليها خالل الوحدة والدرس ولماذا.

 المنهاج. مطابقة: 3للمزيد من المعلومات عن مطابقة المنهاج الرجاء اطلع على المصادر المتوفرة في الوحدة 

  

 3درس رياضيات للصف  مثال لتخطيط درس:

 اختر كفاءة لمحور التركيز من مطابقة المنهاج

 
"، حيث يوضح أن كفاءة 3ضيات للصف ، يجب علي قراءة " مطابقة منهاج الريا3لوحدة الرياضات القادمة للصف قبل التخطيط 

 هي محور التركيز لهذه الوحدة ولماذا. العمل الجماعي/التعاون
 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 
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 اختيار مؤشرات األداء إلطار الكفاءات الطالبية .2

( تطور للتعلم في شكل مؤشرات 2014يقدم قسم إطار المتطلبات وأمثلة عليه من إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم )

. عند تحديد الكفاءة محور التركيز يجب على المعلمين اختيار 12حتى نهاية الصف  1األداء لكل كفاءة من رياض األطفال / الصف 

كفاءات الطالبية التي سوف يتم تدريسها للطالب وإفساح المجال لهم لتطبيقها، ليس على المعلمين التركيز مؤشرات األداء من إطار ال

  على جميع مؤشرات األداء في الدرس الواحد وإنما اختيار تلك التي تتناسب مع الموقف أو محتوى الدرس فقط.

 

 

 للحصول على نسخ لمؤشرات األداء ضمن إطار الكفاءات الطالبية الرجاء انظر:

  (2014الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم للمدارس الخاصة )قسم إطار المتطلبات وأمثلة عليه من إطار 

 6.7  المرحلة الدراسية –مؤشرات أداء الكفاءات 

 6.8  الكفاءة –مؤشرات أداء الكفاءات 

 

 

 

 

 

 

3درس رياضيات للصف  مثال لتخطيط درس:  

 اختار مؤشرات األداؤ من إطار الكفاءات الطالبية

 

 
 
 
 
 

 
 

يحتاج طالبي للعمل كأعضاء فريق ومشاركة المسؤوليات والمهام لتحقيق أهداف مشتركة، خالل هذه الوحدة أحتاج ألن أوضح للطالب 
خالل عملية التدريس كيفية العمل كأعطاء فريق، ومكيفية مشاركة المسؤوليات والمهام وتحقيق هدف مشترك، أعتقد أنني سوف أقوم 

شترك، وسو أعمل على تعليمهم كيفية تحديد االحتياجات ووجهات النظر المختلفة لألشخاص داخل بتدريس خطوات تحديد هدف م
 مجموعتهم، وقد نلعب األدوار لتوضيح التصرف الصحيح عندما يكون لديهم آراء مختلفة في مجموعتهم. 

 

 الكفاءة ةوممارس تدريس

ال يعد  الكفاءة ممارسةتدريس الطالب لكيفية تحقيق مؤشرات األداء،  حتوضير في هذه المرحلة من المهم أن يضع المعلم بعين االعتبا

 كافياً للطالب وإنما يجب توضيح تدريس المهارات ضمن الكفاءة

 

 

 طالبي  سأعلمكيف 
؟ العمل كأعضاء فريق

كيف سوف يمارس طالبي 
 الكفاءة؟



 

 خطة الدرس  5.14المادة التوجيهية:                             فهم الكفاءات والقيم : 5لوحدة ا

Module 5: Teaching the competences and values             Guidance material: 5.14 Lesson planning 

  5 

 األنشطة ومطابقةاختيار استراتجيات التعليم  .3

ديد من تعديل أساليب التدريب في الصف الدراسي، وذلك يعني للع –المفتاح لتقديم فعال للكفاءات الطالبية هو نهج التعليم والتعلم 

المعلمين تغيير طرق التخطيط والتقديم في الصف الدراسي للتأكد من أن الطلبة ال يكتبسبون المعرفة والفهم فقط ولكن تطوير 

 دريس،الت استراتيجيات مطابقة في المعلمين لدعمنوا من تطبيقها في المواد والمواقف خارج المدرسة، تلك المهارات حتى يتمك

 ... للمعلمين ويمكن الطالبية واألنشطة الحديثة التعليمية والمناهج

 العصف الذهني لألفكار باستخدام مؤشرات األداء إلطار الكفاءات الطالبية 

  التأمل في المعرفة المسبقة الستراتجيات الفعالة للتدريس وأساليب التدريس الحديثة وأنشطة الطلبة 

  ما الذي تم تطبيقه وكان ذا تنائج فعالة؟ –مشاركة األفكار مع المعلمين األخرى 

  والقيمقراءة واستخدام المواد التوجيهية ألساليب التدريس الحديثة في الوحدة : تدريس الكفاءات 

 
 

3درس رياضيات للصف  مثال لتخطيط درس:  

 استراتجيات تدريس وتصيميم أنشطة مختارة

حيث يمكنني إيجاد ماهو  : فهم الكفاءات والقيم 4الوحدة يمكنني استنباط األفكار من المواد التوجيهية إلطار الكفاءات الطالبية من 
 التعاون/العمل الجماعي ولماذا يعتبر مهم للطلبة

 
 ماهو التعاون/العمل الجماعي. 4.18

 
التي تدعم تدريس كل كفاءة على حدة، تم توفير أربعة مصادر لكل  : تدريس الكفاءات والقيم5الوحدة هنالك العديد من المصادر في 

، تتضمن هذه 12-10والصفوف من  9-7والصفوف من  6-1كفاءة: واحدة لكل من رياض األطفال، الصفوف من  13كفاءة من 
راسات حالة من المدراس المصادر أنشطة للطلبة واستراتجيات التدريس ونماذج والرسومات التخطيطية وروابط لمواقع االنترنت ود

 التجريبية ضمن مشروع إطار الكفاءات الطالبية.
 لتعاون/العمل الجماعي رياض األطفالتدريس ا   5.8

 6-1 الصفوف منلتعاون/العمل الجماعي تدريس ا   5.8.1                    
 9-7 الصفوف منلتعاون/العمل الجماعي تدريس ا   5.8.2

 12-10 الصفوف منلتعاون/العمل الجماعي تدريس ا   5.8.3                   
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 التركيز في خطط الدرستضمين الكفاءة محور  .4

 الدرس طةخل المعلم كتابة عند، الدرس خطة في الكفاءة لتضمين المعلم يحتاج الدرسكجزء من   التركيزمحور  الكفاءةتقديم  ضمانل

 :بعين االعتبار يلي ما عليه وضع

  الكفاءة محور التركيز في خطة الدرسكتابة 

  ،كمخرجات لتعلم الدرس والتأمل محتوى ومضمون  كتابتها إعادة ويفضلكتابة مؤشرات األداء المختارة في خطة الدرس

 المدرس.

 وصف كيف يمكن تدريس الكفاءات ومؤشرات األداء بفعالية 

 دليل تقييم الكفاءات( 6.2)للمزيد من المعلومات انظر 

 

 

3درس رياضيات للصف  لتخطيط درس:مثال   

 تضمين الكفاءة محور التركيز في خطة الدرس
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 تدريس الفكاءة وممارستها بشكل واضح خالل الدرس .5

دريس تيحتاج المعلمون إلى تدريس طلبتهم بوضوح كيفية تحقيق مؤشرات األداء، ال تعتبر ممارسة الكفاءة كافياً للطلبة ولكن يجب 
المهارات من خالل الكفاءة أيضاً، ويجب على المعلمين مشاركة الطلبة الكفاءات ومؤشرات األداء التي سوف يتعلمونها وأهميتها، 

 يمكن تطبيق ذلك من خالل العديد من الطرق:
 

  البيضاءكتابة الكفاءة محور التركيز على السبورة البيضاء أو تعليق نسخة على ورقة/مغلفة على السبورة 

 تضمين مؤشرات األداء في أهداف الدرس ومشاركتها مع الطلبة 

 تضمين الكفاءة محور التركيز في العرض التقديمي المستخدم خالل الدرس 

 )أشر إلى الكفاءات من إطار الكفاءات الطالبية الموجود في الصف )انظر دراسة الحالة أدناه 

 تحدث عن الكفاءات وصالتها بالعالم الحقيقي 

 م للطلبة تغذية راجعة مرتبطة بمؤشرات األداءقد 

  ادعم الطلبة للتأكل في ممارساتهم الحالية للكفاءات 
 يمكن للطلبة كتابة بطاقات للخروج -
 يمكن للطلبة استخدام التقييم الذاتي عن طريق تظليل رأيهم بمسواهم الحالي على دليل التقييم -
 يكتب الطلبة مالحظة تأملية -

 دليل تقييم الكفاءات( 6.2ات انظر )للمزيد من المعلوم
 

3درس رياضيات للصف  مثال لتخطيط درس:  

 تدريس الكفاءة وممارستها بشكل واضح خالل الدرس

 
 سوف أجعل الكفاءة محور التركيز واضحة لطالبي عندما:

 أشارك مخرجات التعلم للدرس مع طلبتي 

 في مادة الرياضيات واستخدام حائط معروضات  توضيح أن التعاون هو الكفاءة محور التركيز لهذا األسبوع
 الكفاءات في الصف الدراسي

 أطلب من الطلبة تخصيص وقت للتحدث مع زمالئهم عند العمل في فريق 

 تضمين كفاءة التعاون في معايير النجاح للدرس 
 مخرجات التعلم: نحن نتعلم للتعاون في صنع خطة عمل بسيطة 

 مخرجات التعلم: تذكر أن ....
 

 التحقق مما طلب منك 
 تطبيق العمل المطلوب منك مثال: التسجيل 
 استخدم نموذج خطة العمل 
 اطلب من أعضاء الفريق إذا وافقوا 

 قدم للطبة تغذية راجعة عن خطة عمل اإلحصاء كذلك عن كيفية عملهم معاً كفريق 
 

 "ماالذي فعلته لمساعدة فريقك اليوم؟"أدعم طلبتي عند تأملهم في عملهم التعاوني عند إجابتهم على سؤال بطاقة الخروج 
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إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 عرض الكفاءات في الصف الدراسي

 البريطانية بلفيدير مدرسة المدرسة التجريبية:

 
 على لعروضا هذه. الصفية السبورة حول إلطار الكفاءات الطالبية لكفاءاتل عرض سترى البريطانية بلفيدير مدرسة في الدراسية الفصول كل في

 .يوم كلالكفاءات  عن الحديث في والطالب المعلمين من كل تدعم المدرسة نطاق متسقة
 
 

 لإلشارة إلى  الدرس بداية في الجدارعلى  الكفاءات رضع المعلمون يستخدم

 .اليوم ذلك تعلمهم خالل عليها التركيز سيتم التي للطالب الكفاءات

 يالذالكفاءة  تحديد من المعلمين فإنه يمكن  منفصلةكفاءة على بطاقة  كل ألن 

 .طالبهم مع مشاركتها في رغبي

 ز يتم التركيالتي  الكفاءة إلى الفتا السبورة على سهام يرسم المعلمين بعض

 .التعلم أيام عليها

 الكفاءة المعروضة للمناقشة المعلمين الكفاءة يستخدم الطالب يوضح عندما 

  معروضة وكيف يمكنهم وصفها بوضوح كفاءة أي حول الطالب مع

 لماذا الصف مع ومشاركتها عرض بطاقة الكفاءة على الطالب تشجيع يتم 

 .الدرس أثناء الكفاءة اختبر أنها وكيف اليوم، ذلك في الدرس من مهم جزء اأنه يشعر

 
 
 
 
 

 لونيعمالتي  الكفاءة محور فكرة على للحفاظ وللطالب الفور على مرجعو للمعلمين جدا مفيدة أداة تأصبح لقد"

 ."يهاعل
 مدير نائب مساعد ديفيس، فيليب

 البريطانية بلفيدير مدرسة
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


