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 التحديّات
 فً الّصادر ومبادئه التمٌٌم أسس ممّدمة فً ذكر كما

 ،1999 أول تشرٌن

 

 عناصرها متضّمنة المناهج تصدر أن به المسلّم من ...  ”
 تدرٌس وإستراتٌجٌّات ومحتوى أهداف من األساسٌّة

 التّمٌٌم، دون من الجدٌدة مناهجنا صدرت ولد أّما .وتمٌٌم
 ٌعتمد تمٌٌم نظام لوضع الحمًا ذلن على العمل صار فمد

 دون األساسً التعلٌم مرحلة فً الدوري الكشف على
 صعوبات واجهوا تطبٌمه المعلّمون حاول وعندما الثانوي،

   ،... ذلن عن تملع الساحمة أكثرٌتهم جعلت



 التحديّات
 فً الصادر ومبادئه التمٌٌم أسس ممّدمة فً ذكر كما

 ،1999 أول تشرٌن

 

 للتمٌٌم وأسًسا مبادئ وضعت جدٌدة لجنة ألّفت لذلن ...”
 كل وفً ماّدة كلّ  فً تحمٌمها المطلوب بالكفاٌات ولوائح
 دورات أثناء فً علٌها المعلمٌن تدرٌب جرى ولد .صفّ 
 بصٌغتها المدارس على توّزع أن على 1999 صٌف
  ”... الدراسً العام بداٌة فً النهائٌة



 التحديّات
 التمٌٌم أسس فً الواردة الممتطفات هذه من انطاللًا

 ومبادئه،

  عام وضعت الجدٌدة المناهج أن جمٌعًا نعلم بتنا 
 ،1999 عام وضعت ومبادئه التمٌٌم وأسس ،1997
 لوائح مع التموٌم أدلّة وضع تمّ  2000 عام وخالل

 .صف وكلّ  ماّدة كلّ  فً معٌّنة لمجاالت وفمًا بالكفاٌات

 

 وأسمط األهداف أساس على وضعت المناهج أن كما
 المجاالت أساس على وضع تموٌم نظام علٌها

 .والكفاٌات



مجاالت الكفايات - 1 -التحديّات   
 

 

 

جدول مجاالت الكفاٌات لجمٌع 
المواد التعلٌمٌّة للّشهادة 

المتوّسطة وصفوف الّشهادة 
 الثانوٌة العاّمة

المجالات والكفايات.docx


مجاالت الكفايات - 1-التحديّات   
 تمهٌدٌّة لماءات عّدة تنفٌذ وبعد هذه العمل لورشة التحضٌر أثناء فً

 :منها تحدٌّات عّدة لنا تبٌّن الكفاٌات مجاالت حول

 

 الموادّ  جمٌع بٌن موّحد  كفاٌة / مجال كلمة معنى ٌكن لم   

 (...العلوم، اللّغات، الرٌاضٌات، )  

 

تمٌّم ال المواد بعض فً الكفاٌات بعض أو المجاالت بعض هنان 
 األول المجال) الرسمٌّة واالمتحانات المدرسٌّة االمتحانات فً نهائًٌّا

 دراسة مجال اللغات، فً الشفوي التواصل مجال الفلسفة، ماّدة فً
 وااللتصاد االجتماع ماّدتً فً اجتماعً / التصادي موضوع

 لبل من اختٌاره ٌتمّ  ال ولكن الرسمٌة االمتحانات فً ٌطرح
 (  ...المتعلّمٌن،

 



مجاالت الكفايات - 1 -التحديّات   

 (...رٌاضة، فنون، معلوماتٌّة،) اإلجرائٌّة المواد جمٌع، 
 ال العلوم، موادّ  فً به العمل متولّف المخبرٌة األعمال مجال

 .الرسمٌّة االمتحانات فً تمٌٌمها ٌتم

 

  ٌّفترض بٌنما فمط، العملً / المعرفً المجال تمٌٌم ٌتم 
 حركً النفس / المهاري المجال تمٌٌم الى التطّرق أًٌضا

 .الوجدانً والمجال

 

 



مجاالت الكفايات - 1 -التحديّات   
 

 على أعراف سٌطرت أعاله، المذكورة التحدٌات بسبب 
 وتهمل محّددة مواضٌع تتناول أسئلة تطرح الرسمٌة االمتحانات
 السنوات عبر الرسمٌة االمتحانات تنمٌط الى أّدى مّما مواضٌع،

 ... اآلن لغاٌة 2001 العام من

 

 تمٌس أسئلة األحٌان أغلب فً الرسمٌة االمتحانات فً تطرح 
 فً النجاح نسبة ارتفاع ٌفّسر ما وهذا دنٌا، تفكٌر مهارات

 .االمتحانات

 



األفعال اإلجرائيّة - 2 -التحديّات   



األفعال اإلجرائيّة - 2 -التحديّات   
 

 الكفاٌات، بمجاالت المتعلّمة التحدٌّات من انطاللًا

 لبل من اكتسابها المطلوب الكفاٌات لٌاس بإمكان وتحدًٌدا
 التمٌٌم) الرسمٌّة واالمتحانات النهائٌّة االختبارات المتعلمٌن
 من تنفٌذها المطلوب األدائٌّة المهام تترجم لم ،(التمرٌري

 جمٌع لبل من وواضحة محّددة إجرائٌّة بأفعال المتعلمٌن لبل
   .المواد

 باألفعال تتعلّك أخرى تحدٌّات عّدة سنورد هنا، من وانطاللًا
 :منها اإلجرائٌّة،



األفعال اإلجرائيّة -2-التحديّات   
 وضع ٌتمّ  واألجنبٌّة العربٌة المراجع جمٌع بحسب 

 فً االختبارات أسئلة وضع فً لتستخدم اإلجرائٌّة األفعال
 التعلٌمٌّة، المواد جمٌع

 من واحدة بطرٌمة األفعال هذه تفسٌر ٌتمّ  أن ٌفترض وتالًٌا
 المتعلمون ٌموم أن ٌفترض كما المعلّمٌن، جمٌع لبل

 هذه بموجب لهم المعطاة األدائٌّة المهّمات على باالجابة
 احترام مع الموادّ  جمٌع فً واحدة بطرٌمة األفعال

 بحسب الفعل عن اإلجابة ومتطلبات ماّدة كلّ  خصوصٌّة
 .لدٌنا ٌطبّك ال ما وهذا ماّدة، كلّ 



األفعال اإلجرائيّة -2-التحديّات   
 األفعال من مجموعة الرسمٌة، االمتحانات فً تستخدم 

 للدورة الرسمٌّة االمتحانات لنتائج تحلٌلنا بعد ولكن اإلجرائٌّة
 :اآلتٌة األسئلة طرح ٌمكن 2017 العادٌّة

 

 تدّرج تراعً بطرٌمة األفعال هذه تستخدم مدى أي الى 
 التعلٌمٌّة؟ المواد مختلف فً األصعب الى االسهل من االسئلة

مستوى من اإلجرائٌّة األفعال استخدام ٌتدّرج حدّ  أيّ  الى 
 وصوالً  التموٌم الى التحلٌل الى التطبٌك الى الحفظ الى التذّكر

   االبتكار؟ الى

التذّكر / والتحلٌل الفهم) مستوٌات عّدة فً تستخدم أفعال هنان 
 األفعال هذه على االجابة متطلبات هً فما ،(... / التحلٌل
   .المستوٌات هذه ضمن

 



األفعال اإلجرائيّة -2-التحديّات   
ٌطلب إذ خاطئة بطرٌمة ولكن اإلجرائٌّة األفعال تستخدم لد 

 ٌكون بٌنما محّددة معطٌات تسمٌة أو ذكر المتعلّم إلى
 ٌراعً الظاهر حٌث فمن المعطٌات لهذه استنتاج المطلوب

 ٌتطلب ٌكون بٌنما التذكر مستوى المستخدم اإلجرائً الفعل
 نتائج تحلٌل كشفه ما هذا المثال، سبٌل على التحلٌل مستوى

 .التعلٌمٌّة الموادّ  بعض فً العادٌّة 2017 دورة

 

 ًالتعلٌمٌّة المواد بعض فً المستندات معالجة عملٌة نهاٌة ف 
  إلى ٌطلب المثال، سبٌل على تولٌفً نصّ  كتابة وأثناء

 االبتكار أو التموٌم مستوى من نعود إذ الحلّ  ذكر المتعلّمٌن
 .التذّكر مستوى إلى

   



األفعال اإلجرائيّة -2-التحديّات   
 بالشراكة (ٌستكمل ولم) 2012 عام نفّذ مشروع هنان

 األفعال لتوحٌد التّربٌة ووزارة التربوي المركز بٌن

 علٌه أبدٌنا دراسته بعد العلوم، لمواد اإلجرائٌّة

 :اآلتٌة المالحظات

  ّاجرائً فعل 20 فمط اختٌار تم. 

 من األسئلة طرح أثناء فً األفعال هذه ترتٌب ٌتمّ  لم 

 .األصعب إلى األسهل

 



األفعال اإلجرائيّة -2-التحديّات   
هنان أنّ  نجد وتالًٌا العربٌة اللغة إلى األفعال هذه ترجمة ٌتمّ  لم 

 اللغة فً واحد فعل معنى إلى تترجم األجنبٌة باللغة أفعال عّدة

 كلها Identifier – Indiquer - Préciser :مثال ) العربٌّة

 .(حّدد الى تترجم

 مثال) أخرى أفعال خالل من معناها ٌكون األفعال بعض: 

Préciser = Indiquer et Justifier)، أمام هنا نحن إذًا 

 لفعلٌن استعمال مع حاله على نبمٌه ال فلماذا مرّكب سؤال

   .إجرائٌٌن

 

 



األفعال اإلجرائيّة -2-التحديّات   
 تمّ  هذه العمل لورشة التحضٌر خالل وفً التحدٌّات هذه أمام

 لتحضٌر الموضوع هذا حول تحضٌرٌة لماءات عّدة عمد

 الموادّ  جمٌع بٌن تداوالً  األكثر اإلجرائٌّة لألفعال عمل مسوّدة

 :لـ وفالًا التعلٌمٌّة

REVISED BLOOM’S Taxonomy Action Verbs – 

 Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001) 



األفعال اإلجرائيّة -2-التحديّات   



األفعال اإلجرائيّة -2-التحديّات   
 مسوّدة لترجمة لغوٌٌن خبراء مع اجتماعات عّدة عمد تمّ  كما

 الفرنسٌّة العربٌّة،) الثالث اللغات إلى هذه العمل

 ،(واإلنكلٌزٌّة

 فً العمل مجموعات تصّرف فً المسوّدة هذه وضع لٌتمّ 

 لمراجعتها العمل ورشة من والرابع الثالث الٌومٌن

 لتحدٌد المطلوبة الفكرٌة المهارة ولتحدٌد بها ولالستئناس

 فً المستوٌات جمٌع فً األفعال هذه عن اإلجابة متطلبات

 .المختلفة التعلٌمٌّة المواد



األفعال اإلجرائيّة – 2 -التحديّات   
 

 

 

 جدول مسوّدة األفعال اإلجرائٌّة المقترح

Wael Kazan/Verbs - Ar-Fre-Eng draft 18-7-2018.docx


 التحديّات



 التحديّات
 تموم أن المتولع من اإلجرائٌّة، األفعال صعٌد وعلى الكفاٌات مجاالت صعٌد على التحدٌّات عرض بعد

 :بـ العمل ورشة من والرابع الثالث الٌومٌن فً العمل مجموعات

  تعدٌله، بهدف المواد لجمٌع 2016 عام الصادر الرسمٌّة االمتحانات توصٌف مراجعة   

   :إلى باالستناد

 .الكفاٌات مجاالت جداول-

  REVISED BLOOM’S Taxonomy Action Verbs –Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001) -  

 .المختلفة المستوٌات بحسب عنها اإلجابة ومتطلبات اإلجرائٌّة، األفعال تعرٌفات مسوّدة -



 !شكرا  


