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 تقدٌم  
 

بوضع اإلطار  وزارة التعلٌم والتعلٌم العالً تم قام3122-3122فً إطار الخطة االستراتٌجٌة لقطاع التعلٌم والتدرٌب 

ن الشركاء تمثل مختلؾ شرابح العام للمنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر، بالتعاون والتنسٌق مع مجموعة متنوعة م

، والجهات المعنٌة بقطاع األعمال، باإلضافة إلى أطراؾ العملٌة  المجتمع، بما فً ذلك جامعة قطر ومإسسة قطر

ٌُمثل اإلطار العام للمنهج  ، ومنظمة الٌونسكو ) المكتب االقلٌمً فً بٌروت (  التعلٌمٌة على مستوى المدارس .. و

قطر حجر األساس لجمٌع القرارات واإلجراءات المتعلقة بتطوٌر المناهج، وٌقدم التوجٌه والدعم التعلٌمً الوطنً لدولة 

 لجمٌع المجاالت المتعلقة بالتعلٌم والتعلم والتقٌٌم؛ ألنه ٌحدد وجهة واضحة لتطوٌر التعلٌم فً دولة قطر .

َعدُّ و ر على جودة التعلٌم فً قطر، بما فً ذلك رإٌة قطر هذه الوثٌقة ترجمة عملٌة للوثابق المرجعٌة الربٌسٌة التً تإث تُّ

، واستراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب .. ولقد تمت االستعانة 3122ـــ  3122، واستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة 3141الوطنٌة 

المعاٌٌر بالعدٌد من الوثابق المرجعٌة المعززة لتوجه دولة قطر صوب اقتصاد المعرفة.. وقد تم االطبلع على أفضل 

الدولٌة فً مجال التربٌة والتعلٌم، وأحدث االكتشافات العلمٌة حول كٌفٌة تعلم الطلبة فً المراحل العمرٌة المختلفة، كما 

 تم تضمٌن هذه العناصر األساسٌة فً اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر .

المتعلقة بالكفاءات  المهمةاهتماماً خاصاً بالقضاٌا  علٌم العالًوزارة التعلٌم والت توخبلل وضع هذا اإلطار الشامل، أول

والمهارات المطلوبة لدى طلبة القرن الحادي والعشرٌن، دون أن ٌؽفل أولوٌة الحفاظ على قٌمنا اإلسبلمٌة وثقافتنا 

، مع تعزٌز على ضمان حصول جمٌع الطلبة على أعلى مستوٌات الخدمات التعلٌمٌة الوزارة تالقطرٌة .. كما حرص

مهارات التعلم المستمر مدى الحٌاة، وكٌفٌة دمج هذه القٌم والمبادئ بالطرٌقة المثلى فً جمٌع المراحل التعلٌمٌة، وفً 

 مختلؾ عناصر المنهج الدراسً .

نوعٌة  إن اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر ٌقدم شرحاً وافٌاً لهذه المبادئ التوجٌهٌة؛ ألنها تإثر على

الخدمات التعلٌمٌة فً مختلؾ المراحل، وتإسس لمسار إٌجابً للتقدم المستمر والتطوٌر المستدام لنظام التعلٌم فً دولة 

 قطر . 

لذلك فنحن حرٌصون على إعطاء كل طالب أفضل الفرص المتاحة لتطوٌر مهاراته، وصقل معارفه، وتحقٌق ذاته وفقاً 

  .تواصل من مختلؾ أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة فً الدولةإلمكاناته، ونتطلع إلى الدعم الم

 وال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر لكل من أسهم بجهده وفكره فً إعداد هذه الوثٌقة . 

 وهللا ولً التوفٌق. 

 

 الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي

  العالً والتعلٌم التعلٌم وزٌر                                                                                                      
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 المدخل       

قطر بتطوٌر نظام تعلٌمً على مستوى عالمً استجابة لؤلهداؾ التً  دولةفً  وزارة التعلٌم والتعلٌم العالًقوم ت

 .0202والتً تم إعدادها لتحقٌق رإٌة قطر  0216 – 0211وضعتها استراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب 

 

رٌب، وتوفٌر لبناء نظم تعلٌمٌة متقدمة، تتٌح للمواطنٌن فرصاً متمٌزة للتعلٌم والتد تحدد سبٌاًل “وهذه االستراتٌجٌة 

فرص التعلٌم والتدرٌب المتمٌز للمواطنٌن، وإتاحة مجاالت متنوعة لتطوٌر أنفسهم ببذل أقصى طاقاتهم، وإعدادهم 

ن خوض غمار التنافسٌة متمكٌنهم  نع فضاًل للنجاح فً عالم متغٌر ٌشهد زٌادة كبٌرة فً المتطلبات التقنٌة المعقدة، 

  ”.العالمٌة

 ٌم والتدرٌب()استراتٌجٌة قطاع التعل

 

 وٌؤتً اإلطار العام استجابة عملٌة لكل من رإٌة قطر الوطنٌة واستراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب. وهو ٌإلؾ بٌن عدد  
من السٌاسات المتصلة بالمنهج التعلٌمً، وٌضع معاٌٌر مناهج المواد الدراسٌة ضمن السٌاق األوسع للتعلم كما تصورته 

 ن تقوٌم المنهج التعلٌمً فً ضوبها.الرإٌة، وٌوفر محّكات ٌمك

 وسوؾ ٌساعد اإلطار العام لدولة قطر على تقدٌم ما ٌلً:

 جمٌعهم. الطلبةٌث ٌلبً حاجات ح ؛ منهج تعلٌمً واسع وشامل، ٌتصؾ بالتماٌز •
 همجمٌع الطلبةا على الكفاٌات التً ٌحتاج إلٌه أكثر دقةتعلم نوعً ونتاجات تعلم تمتاز بالجودة العالٌة من خبلل تركٌز  •

 ، لٌتمّكنوا من االستجابة بنجاح والتجاوب مع الفرص والتحدٌات التً ٌطرحها القرن الحادي والعشرون.
اتساق أكبر بٌن األطر النظرٌة )السٌاسات( والممارسات التطبٌقٌة للمنهج التعلٌمً، بتطبٌق مجموعة من القٌم والمبادئ  •

 العامة والمشتركة.
 ٌن معاٌٌر المناهج من جهة، وحاجات سوق العمل ومتطلبات قطاع التعلٌم العالً من جهة أخرى.تناؼم متزاٌد ب •
 استثمار أكثر فاعلٌة للموارد لدعم التعلٌم والتعلم.  •
وفاعلٌة تقوٌمهم بتطبٌق استراتٌجٌات تقوٌم أكثر تركٌزاً، وأكثر تحدٌداً من حٌث الكفاٌات والمعاٌٌر  الطلبةرفع كفاءة  •

 تهدفة. المس

لمحتواه  إن  المتعلقة بالمناهج الدراسٌة، كما جمٌعها إن اإلطار العام هو نقطة مرجعٌة مركزٌة لصناعة القرارات 
ومضمونه أهمٌة تتعلق بعمل المشرفٌن على المناهج التعلٌمٌة، ومطوري الكتب الدراسٌة والمواد التعلٌمٌة ومعدٌها، 

المعنٌة فً المجتمع  كلها ؤلطراؾلأن اإلطار العام ٌوفر معلومات  مهمة  ذلكومدٌري المدارس والمعلمٌن. وٌضاؾ إلى 
 ومهم فً النظام التربوي لدولة قطر. ًّ فإن  اإلطار العام للمنهج التعلٌمً هو مكون أساس ؛ كلهالتربوي. لهذا 
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 الفصل األول  
 

 اإلعداد للمستقبل:  
 

 دولة قطررإٌة المنهج التعلٌمً الوطنً لـ  
 
 0202رإٌة قطر الوطنٌة  1/1

 0216 -0211استراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب  1/0

 منهج تعلٌمً وطنً لدولة قطر للقرن الحادي والعشرٌن 1/0

 منظور عالمً 1/4

  0202وظٌفة اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً ضمن رإٌة قطر الوطنٌة  1/5

 األساس الفلسفً 1/6

 

الذي ٌطمح فٌه اقتصاد دولة قطر للتنوٌع من اعتماده على الغاز والنفط، فإن النجاح فً هذا المسعى  فً الوقت»

سوف ٌتوقف بصورة متزاٌدة على قدرة المنافسة فً اقتصاد معرفً عالمً. وإن تعلٌم القطرٌٌن وتدرٌبهم كً ٌحققوا 

 «.كاملة سوف ٌكون ضرورٌاً جداً لتحقٌق التقدم المستمر إمكاناتِهم

 

 0216-0211استراتٌجٌة قطر للتنمٌة الوطنٌة 
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 : 0202رإٌة قطر الوطنٌة  1/1
 

ٌقؾ االقتصاد القطري على الجبهة األمامٌة للتطور العالمً. ففً مجاالت التكنولوجٌا والتواصل اإلعبلمً، تلعب 
اً رابداً. وتتطلب المحافظة على هذا الوضع، واالستجابة لت ٌّ حدٌاته، تناؼم المنهج التعلٌمً مع آخر دولة قطر دوراً عالم

التطورات ومبلءمته إلعداد الناشبة، كً ٌحتلوا مكانهم فً مجتمع متطور ٌقوم على اقتصاد متقدم للؽاٌة. لٌس هذا 
 فحسب، ولكن ٌنبؽً أن ٌستمر التعلم مدى الحٌاة مستنداً إلى أحدث اإلمكانات التكنولوجٌة.

، حٌث ال ٌمكن إنجاز أي تطور أو تقدم دون 0202ٌة فً رإٌة قطر الوطنٌة وتشكل التنمٌة البشرٌة حجر الزاو
 خدمات تربوٌة وتدرٌبٌة متقدمة وعالٌة الجودة، تكون متناؼمة مع حاجات سوق العمل، وطموحات كل فرد وقدراته. 

هج التعلٌمً، تم أخذها آثار عظٌمة ونتابج مهمة للمن -المتطلعة إلى إعداد سكان متعلمٌن  -على هذه الرإٌة  تترت بو
 فً الحسبان فً هذا اإلطار. 

 تصوغ الرإٌُة الحاجَة لسكان متعلمٌن من خبلل:

نظام تعلٌمً ٌرقى إلى مستوى األنظمة التعلٌمٌة العالمٌة المتمٌزة، وٌزود المواطنٌن بما ٌفً بحاجاتهم وحاجات 

 المجتمع القطري، وٌتضمن: 

 تستجٌب لحاجات سوق العمل الحالٌة والمستقبلٌة.  مناهج تعلٌم وبرامج تدرٌب •        

 .  ه وقدرات فرصاً تعلٌمٌة وتدرٌبٌة عالٌة الجودة تتناسب مع طموحات كل فرد•        

 برامج تعلٌم مستمر مدى الحٌاة متاحة للجمٌع•        

دشبكة وطنٌة للتعلٌم النظامً وغٌر النظامً  هارات الالزمة والدافعٌة العالٌة األطفال والشباب القطرٌٌن بالم ُتزوِّ

 تعمل على:و للمساهمة فً بناء مجتمعهم وتقدمه

 والمحافظة على تراثه.  ، وتقالٌده ترسٌخ قٌم المجتمع القطري •

 تشجٌع النشء على اإلبداع واالبتكار و تنمٌة القدرات.   •

 غرس روح االنتماء والمواطنة.   •

 اطات الثقافٌة والرٌاضٌة. المشاركة فً مجموعة واسعة من النش •

 نظام المساءلة. إلى وتخضع ،  مإسسات تعلٌمٌة متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتً وفق إرشادات مركزٌة •

نظام فعال لتموٌل البحث العلمً ٌقوم على مبدأ الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص بالتعاون مع الهٌئات الدولٌة  •

 ث العالمٌة المرموقة. المختصة ومراكز البحو

 فً مجاالت النشاط الثقافً والفكري والبحث العلمً.  -دور فاعل دولٌا  •

 0202رإٌة قطر الوطنٌة 
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المنبثقة من رإٌة قطر الوطنٌة، الخطط والبرامج والمشروعات  0216 -0211وترسم استراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة 

 ا. التً تسعى دولة قطر إلى تنفٌذها لتحقٌق رإٌته

 

 :0226-0222استراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب   1/0

( عدداً من المبادرات والنتاجات والمشارٌع، كما 0216-0211لقد حددت استراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب )

عدداً من األهداؾ ومجاالت التركٌز  - 0214فً ضوء المراجعة المرحلٌة )التً تمت فً منتصؾ المدة( عام -حددت 

 ً لها أولوٌة خاصة.الت

فً ٌإثر اإلطار العام فإن  للمنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر، وبالمثل  اإلطار العاموتإثر هذه األهداؾ فً مضامٌن 

 تطوٌرها ومن ثم تحقٌقها. 

 : على النحو اآلتً وٌمكن تلخٌص األولوٌات التً ركزت علٌها استراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب 

 ٌن التخطٌط وتطوٌر السٌاسات واتخاذ القرار.تحس•        

 تحسٌن البنٌة التحتٌة.•        

 تقدٌر التعلٌم .•        

 بناء القدرات .•        

 تحسٌن مهارات التوظٌؾ.•        

 .للطلبة جمٌعهم تلبٌة االحتٌاجات التعلٌمٌة الفردٌة •        

مجموعة من األولوٌات واألهداؾ التً تم وضعها استجابة لرإٌة  العالًوزارة التعلٌم والتعلٌم استراتٌجٌة وقد حددت 

قطر الوطنٌة واستراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب. وتشكل مبادرة وضع اإلطار العام للمنهج الوطنً لدولة قطر واحدة 

 .وزارة التعلٌم والتعلٌم العالًمن المبادرات التً تضمنتها استراتٌجٌة 

 

 وطنً لدولة قطر للقرن الحادي والعشرٌن:منهج تعلٌمً  1/0

 :  منهاو، ٌتٌح القرن الحادي والعشرون فرصاً وٌطرح تحدٌات  ٌنبؽً أن ٌستجٌب لها المنهج التعلٌمً 

 

 العالمً ومجتمع التعلم:« اقتصاد المعرفة•  »

المعرفة؛ إنهم ٌحتاجون إلى  ، فإنه ٌحتاج إلى أفراد ٌمتلكون ما هو أكثر من«اقتصاد المعرفة»على الرؼم من تسمٌته 

فهم المعرفة واستٌعابها، والتمكن من تطبٌقها واستخدامها على نحو مبدع لحل المشكبلت، وتخٌل طرابق جدٌدة إلنجاز 

نهم ٌحتاجون إلى امتبلك المهارات واالتجاهات اإلٌجابٌة للقٌام بهذا. وؼالباً ما ٌشار إلى المكونات إِ األعمال. كما 

 «.كفاٌات»لمعارؾ والمهارات واالتجاهات، على أنها المتآلفة من ا
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 االعتماد العالمً المتبادل:•  

تلعب دولة قطر دوراً رابداً فً عالم الٌوم الذي تسٌطر فٌه العولمة، لذلك فإن مواطنٌها ٌحتاجون إلى التزود  
من شتى أقطار العالم. كما  تفاعل مع أناس  القدرة على ال ٌعنً هذاوبالكفاٌات البلزمة لمواجهة التحدٌات العالمٌة بنجاح. 

 ٌعنً أٌضاً القدرة على فهم التحدٌات والتطورات فً االقتصاد العالمً، والتعامل معها. إن هُ 
 

 إٌقاع التغٌر التكنولوجً واالجتماعً السرٌع:•  

لم مدى الحٌاة؛ لٌتمّكن األفراد لٌس كّل ما نتعلمه الٌوم ستستمر جدواه مدى الحٌاة. فهناك حاجة إلى االستمرار فً التع
من التعامل مع التوسع ؼٌر المسبوق للمعرفة اإلنسانٌة. إن  التقنٌات الحدٌثة، ومنها اإلنترنت خصوصاً، تعد أمثلة على 
أكثر االبتكارات المإدٌة  للتحول والتؽٌر؛ حٌث أفضت إلى إٌجاد خرابط جدٌدة للمعرفة، وإٌجاد نظم حدٌثة للتواصل 

 عً. االجتما
 

 حراك إنسانً  متزاٌد :•  

تستضٌؾ دولة قطر قوة عاملة تتنامى بازدٌاد، وتؤتً من أقالٌم وبلدان مختلفة، وفً الوقت نفسه أصبحت دولة قطر 
ٌ  الاألجانب،  بةللطلوجهة  ما فً التعلٌم العالً. وقد أفضى هذا إلى تنوع متزاٌد فً مجتمعنا ٌتٌح فرصة لئلثراء س

وناته، ولتعلم العٌش المشترك على نحو سلمً وبّناء. ومهما ٌكن من أمر، فإن الحراك اإلنسانً المتزاٌد المتبادل بٌن مك
 تصاحبه تحدٌات الحفاظ على الثقافة القطرٌة وهوٌتها وتنمٌتها، مع تشجٌع الحوار بٌن الثقافات وفهمها.

 

 التعقٌد:•  

ٌنبؽً أن ٌتعلم الناشبة اإلحاطة ـــــ شٌباً فشٌباً ـــ  لذا ؛ للعالمفً حدوث التعقٌد المتزاٌد كلها تسهم العناصر السابقة 
بهذا التعقٌد وكٌفٌة تقبله. وٌجب تجنب التبسٌط المفرط عند عرض هذا الموضوع وتناوله؛ لما ٌترتب علٌه من مخاطر. 

أن ٌتعلموا أسلوب البحث  كما ٌنبؽً أن ٌطور الناشبة القدرة على التفكٌر الناقد العمٌق فً القضاٌا المعقدة. وٌجب
المنهجً فً القضاٌا، وٌكتسبوا القدرة على التعامل مع المشكبلت، وتقوٌم الحلول الممكنة لها، وأن ٌروا فً التعقٌد 

 فرصة للتفكٌر المبدع.
 

 

 : منظور عالمً 1/4

بؤعلى معاٌٌر  لطلبةاأدركت دول العالم أهمٌة تنظٌم العملٌة التعلٌمٌة وبنابها على نحو ال ٌقتصر على تزوٌد 

المحتوى المتضمنة فً المناهج الدراسٌة، وإنما إكسابهم كذلك الكفاٌات )المعارؾ والمهارات واالتجاهات( التً 

ٌحتاجون إلٌها للنجاح فً اقتصاد عالمً سرٌع التؽٌر. والدول األكثر تقدماً فً أدابها تحقق ذلك من خبلل وضع إطار 

على البعض بعضها مع حٌث ٌرسم هذا السٌاق األوسع، وٌربط عناصر التعلٌم المختلفة ؛  هعام للمنهج التعلٌمً واعتماد

 نحو منهجً متماسك.
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وٌدرك العالم الٌوم الحاجة الملّحة إلى إعداد المتعلمٌن لحٌاة ؼدت فٌها مهارات التفكٌر العلٌا واإلبداع العوامل 
أٌضاً إدراك للحاجة إلى إعداد األفراد للعٌش بنجاح معاً فً  المحركة الربٌسة للتقدم االقتصادي واالجتماعً. وهناك

عالم ٌتزاٌد تنوعه وٌتضاعؾ اعتماد بعضه على بعض. ولهذا السبب فإن  المتعلمٌن ٌحتاجون إلى أن تسود بٌنهم 
 قٌم،مثل : السبلم والتسامح واالحترام المتبادل، والفهم الثقافً، وااللتزام بالتنمٌة المستدامة.

 هذا المنظور العالمً الحدود الواسعة واألبعاد إلطار عام للمنهج التعلٌمً، وٌساعد على تحدٌد ؼاٌته. وٌرسم

 

 : 0202وظٌفة اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً ضمن رإٌة قطر الوطنٌة  1/5

 السابقة؛ لٌضع معاٌٌر واضحةة فً األقسام نٌ  بَ ٌستند اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً على كافة االعتبارات المُ 
ٌّاً.تُ  ؛ وملهمة وحدٌثة  علً من شؤن التقالٌد والثقافة القطرٌة، وتلبً التوقعات الدولٌة، وتجسد ممارسات فعالة دول

ٌرسم اإلطار القٌم والؽاٌات والمبادئ ونتاجات التعلم المتوقعة، فً سٌاق المواد الدراسٌة، والقضاٌا المشتركة بٌن 
فرص تمكٌن الطلبة من التفاعل األمثل مع ؛ لضمان تركٌز المنهج على  ، والكفاٌات العامة ج التعلٌمًمضامٌن المنه

 وتحدٌات اقتصاد معرفً ٌتطور بسرعة. 

وهو ٌحدد سٌاسات التعلٌم والتعلم والتقوٌم لضمان أن تكون هذه السٌاسات متفقة مع أكثر الممارسات العالمٌة فاعلٌة. 
الدعم البلزم للطبلب، سواء أكانوا من ذوي االحتٌاجات الخاصة أم من المتفوقٌن والموهوبٌن. كما  ٌهتم بتقدٌم إنهكما 

ٌشٌر اإلطار إلى سبل إثراء المنهج التعلٌمً وآلٌاته بنشاطات منهجٌة إضافٌة، ونشاطات تعزز الروابط بٌن المدرسة 
 والمجتمع. 

لتعلم تبٌن كٌفٌة ابتبلؾ مكونات المنهج التعلٌمً معاً، وتإكد وفوق هذا كله، فإن اإلطار العام ٌرسم بنٌة واضحة ل
 العبلقات المتبادلة بٌن العناصر المختلفة فً منظومة المنهج.

من الُمَسلّم به أن  المناهج تمتاز بالتعقٌد، وإذا لم تتوافر لها بنٌة واضحة فإنها ستكون عرضة للتجزبة والتفكك، وهذا و
 ٌضعؾ فاعلٌة التعلم. 

 :  فإنه سوؾ ؛ ٌواجه اإلطار العام ذلك كًو
ٌّاً للتعلم ٌتبلءم مع رإٌة قطر.  •  ٌقدم منحًى مستقبل
 ٌَُمكن من بناء التعلم على نحو كلً شمولً ٌزود المتعلمٌن بالمعرفة والفهم والمهارات التً ٌحتاجون إلٌها فً المستقبل.  •
دٌله، وتطبٌقه، ومتابعته، وتقوٌمه، على نحو ٌكفل استمرار اتساق ٌقدم مرجعاً أساسٌاً لمراجعة المنهج التعلٌمً، وتع •

 المنهج مع آخر التطورات وأحدثها . 
 ٌضع المنهج التعلٌمً فً سٌاق عالمً مع ضمان تؤكٌد المنظور القطري.  •
اً فً نمط التفكٌر السابد فٌما ٌخص المنهج والتعلم، وذلك  بالتركٌز على تطوٌر • ٌّ ٌّراً نوع كفاٌات التفكٌر  ٌحدث تؽ

 ، والمنحى المتمركز حول المتعلم.ًاالستباق

 

، ٌنبؽً تطبٌقها على نحو متسق 0202ٌشكل اإلطار العام  بوصفه وثٌقة منهج أساسٌة  ترجمة لرإٌة قطر الوطنٌة 

 ومتماسك فٌما ٌتعلق بالقرارات المتصلة بالمنهج التعلٌمً فً القطاع التربوي.
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 : األساس الفلسفً 1/6

ٌقوم اإلطار العام على أساس فلسفً تربوي واضح، متسق مع توجه وثابق معاٌٌر المناهج لدولة قطر. ونقصد 

مجموعة النظرٌات والممارسات التربوٌة المإثرة، التً ؼالباً ما توّجه وترشد عملٌات االختٌار « باألساس الفلسفً»

 واتخاذ القرارات المتعلقة بالمنهج والتعلم.

 

 األساسٌة لهذه الفلسفة هً: والعناصر

فً التعلم، « البنابٌة االجتماعٌة»ٌتبنى اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً، وثابق معاٌٌر المناهج لدولة قطر النظرٌة  - 1

التً ترى فً المتعلمٌن مشاركٌن نشطٌن فً تعلمهم. وٌحتاج المتعلمون أن ٌكونوا نشطٌن كً  ٌفهموا العالم الذي 

 فٌه؛ وذلك بتكوٌن معنى خاص لخبراتهم. ٌعٌشون 

(، ثم 1978ونشرت عام  1902)والتً تعود إلى العام « فٌجوتسكً»وتنبثق النظرٌة البنابٌة االجتماعٌة من أعمال 

رون مثل: برونر ) (، وكرافت 1999« )جاردنر»(، وفً وقت الحق 1966طورها عبر السنٌن  باحثون ومنظِّ

ترى هذه النظرٌة أن محاولة المتعلم إسباغ المعنى على خبراته، تقع فً قلب عملٌة (. و0228(، وجوسوامً )0228)

ٌُبنى فً سٌاق اجتماعً حٌث ؛ التعلم. وهذا هو العنصر البنابً فً النظرٌة. كما تذهب هذه النظرٌة إلى أن هذا المعنى 

 ٌتعلم األفراد بعضهم من بعض. وهذا هو العنصر االجتماعً فً النظرٌة. 

ٌتفاعلون معاً، وأن نتاجات التعلم هً حصٌلة  الطلبة ٌاق التعلم المدرسً، فإن  هذا ٌعنً أن المعلمٌن ووفً س

ما دعاه « فً العالم األوسع»لتفاعبلت المدرسة والفصل، وكذلك لروابط المجتمع المحلً  بالمدرسة. كما ٌعنً 

ٌمكن أن ٌتعلموا وحدهم من خبلل التعلم الذاتً،  وبطبٌعة الحال، فإن الناس«. اآلخرون األكثر خبرة« »فٌجوتسكً»

هناك عنصر اجتماعً، ألن الكتب التً ٌقرإونها، أو محتوٌات اإلنترنت التً سٌكون ولكن حتى فً هذه الحالة، 

 ٌتصفحونها، مإلفة أو موضوعة من آخرٌن. 

، والحاجة إلى أن «المتعددة الذكاءات»إلى الدور الذي تلعبه « ضمن االتجاه البنابً( »1980« )جاردنر»أشار 

 ٌعكس المنهج التعلٌمً وجوه الفهم المختلفة.

على هذه النظرٌة ثبلثة مبادئ أساسٌة، تضمنتها وثابق معاٌٌر المناهج واستندت إلٌها، كما استندت إلٌها  تترت بو 

 وثٌقة اإلطار العام.  وهذه المبادئ هً:

 

م المبدأ األول: ٌنبؽً أن ٌنخرط المتعلمون  • بنشاط فً تعلمهم، ال أن ٌكتفوا بدور المتلّقٌن السلبٌٌن لما ٌدرسونه أو ٌقد 

 لهم. 

 المبدأ الثانً: أن ٌكون التعلم ذا معنى فً سٌاق المتعلم، أي مرتبطاً بخبراته. •

 تاد فً المواّد الدراسٌة.وٌفتح آفاقاً من التعلم تتجاوز المنحى األكادٌمً المع المبدأ الثالث: ٌنبؽً أن ٌعكس المنهج أنماطاً  •

 

ضمن توجه لتصمٌم منهج ٌعزز مهارات التفكٌر العلٌا والتعلم العمٌق. وثمة أدبٌات كثٌرة حول  اإلطار العام ٌؤتً - 2
(، م0226« )هارؼرٌفز»( وم0222« )الفرس»(، ومروراً بـ م1956« )بلوم»من ابتداًء نظرٌة المنهج التعلٌمً 

( جمٌعها تإكد دور مهارات م0210« )مٌل»(، وم0229« )وٌب»(، وم0228« )ومارتون وسالج» وانتهاًء بـ
بوصفها  -فً هذه األدبٌات  -للمادة الدراسٌة. وال ٌنظر إلى مهارات التفكٌر العلٌا  أكثرُعمقاً التفكٌر العلٌا ضمن فهم 

هذه المادة. وتعكس وثابق معاٌٌر منفصلة عن المادة الدراسٌة، أو ملحقة بها، وإنما بوصفها جزءاً ال ٌتجزأ من تعلم 
 المناهج لدولة قطر بالفعل هذا التوجه. 
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فً التعلم العمٌق إلى بناء فهم أعمق ضمن المواد الدراسٌة من خبلل تطبٌق التعلم فً « هارؼرٌفز»وٌشٌر مفهوم 
ٌّن أبحاث روبنسون ) ا التوجه إلى تطور ( كٌؾ ٌفضً هذم0227(، وكرافت )م1999المواقؾ العملٌة أو الواقعٌة. وتب

، وإلى التوافق بٌن عملٌة التعلٌم والتعلم من جهة، ومتطلبات االقتصاد التقنٌة المتزاٌدة من جهة  الطلبةاإلبداع لدى 
أخرى . وٌبنً اإلطار العام هذا التركٌز على المهارات العقلٌة العلٌا، والتعلم العمٌق فً تصمٌم المنهج من خبلل 

 ، نتٌجة دراستهم المواد  الدراسٌة المختلفة.  الطلبةى اكتسابها الكفاٌات التً ٌسعى إل

 

ٌسترشد توجه اإلطار العام بآِخر ما توصلت إلٌه األبحاث المتخصصة فً مجال األعصاب حول كٌفٌة حدوث التعلم فً  - 0
« وولؾ«(، وم0227« )ٌانج  -إموردٌنو «و« فٌشر»(، م0226« )كاتزر»الدماغ. وتشٌر أعمال باحثٌن مثل 

فً هذه  الطلبةفٌه، وعندما ٌشارك ا كله( إلى أن التعلم ٌكون فعاالً  أكثر ما ٌكون  عندما تنخرط أقسام الدماغ م0212)
 العملٌة بنشاط وفاعلٌة. 

ر اإلطار العام كً ٌكون مت سقاً مع أبحاث كهذه، وما تبعها وترتب علٌها من نظرٌات فً التعلم، مع تؤكٌد  لقد ُطوِّ
 ات العقلٌة العلٌا، والتعلم العمٌق فً تصمٌم المنهج التعلٌمً وتطبٌقه.المهار

 

البرنامج »ثمة جانب مهم آخر لؤلساس الفلسفً كشفت عنه خبرات البلدان التً َتمٌز أداإها فً االختبارات الدولٌة، مثل  - 4
نظم المدرسة لتحسٌن التعلٌم )تقوٌم  بـ ( الموسومةPISA(، حٌث تشٌر تقارٌر )PISA« ) الطلبةالدولً لتقوٌم 

 الطلبة(، إلى أن أكثر النظم التعلٌمٌة نجاحاً ٌقوم على توجه ٌإكد التعلم التفاعلً والنشط، وٌركز على قدرة م0210
( 0210، 0212« )هاموند–دارلنج»على التفكٌر الناقد، وتطبٌق تعلمهم، وإصدار األحكام. وتشٌر أعمال باحثٌن مثل 

ٌّاً ٌركز على التعلم العمٌق، وٌضع تعلم المادة الدراسٌة ضمن سٌاق أوسع إلى أن أكثر النظم  نجاحاً تمتلك إطاراً تربو
من الكفاٌات، كما ٌضع التعلم ضمن سٌاق فهم الطالب الخاص. وهذا األمر ٌقع فً صمٌم توجه اإلطار العام فً دولة 

 قطر. 

 

الكفاٌات، فٌحدد عدة كفاٌات أساسٌة مهمة، تشكل ُمَنظمات  منهجٌة ٌتم وأخٌراً، فإن اإلطار العام ٌعكس توجهاً ٌستند إلى  - 5

 تناولها فً سٌاق المواد الدراسٌة وضمن المحتوى المشترك الذي هو موضع اهتمام أكثر من مادة دراسٌة. 

ه، فإن إن  هذه الكفاٌات هً قدرات عامة مهمة ٌنبؽً أن تعززها مضامٌن المنهج التعلٌمً كلها. وفً الوقت نفس

الكفاٌات الخاصة بالمواد الدراسٌة،  والتً وردت بوضوح ضمن معاٌٌر المناهج،  لبةاإلطار العام ٌدعم اكتساب الط

 وؼٌر ذلك من الوثابق . 

 لإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر. اً مفاهٌمٌّ  اً معاً كً تشكل أساس؛  كلهاوتؤتلف العناصر السابقة 
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 الفصل الثانً    

 اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر
 
 

 المكونات األساسٌة: 0/1

 القٌم والؽاٌات والمبادئ األساسٌة للمنهج التعلٌمً 0/1/1

 الكفاٌات 0/1/0

 المواد الدراسٌة 0/1/0

 القضاٌا المشتركة  0/1/4

 األنشطة المنهجٌة اإلضافٌة 0/0

 

 

لتعلٌم والتدرٌب القطري شامالً ومتكامالً وممتداً من تعلٌم األطفال المبكر حتى المستوٌات ٌجب أن ٌكون نظام ا“ 
العلٌا من التعلٌم، باإلضافة إلى التدرٌب. وٌتؤصل فً هذا النظام مفهوم التعلم مدى الحٌاة، حٌث ٌتم تشجٌع األفراد 

 ”على اكتساب العلم وتحدٌث مهاراتهم طٌلة حٌاتهم
 

 0216-0211استراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة لدولة قطر                                  
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 المكونات األساسٌة: 0/2

 ٌتكون اإلطار العام من أربعة مكونات أساسٌة، هً: 

 القٌم والغاٌات والمبادئ•     

 الكفاٌات•     

 المواد الدراسٌة•     

 القضاٌا المشتركة•     

نهج التعلٌمً المناسب لتلبٌة متطلبات رإٌة قطر الوطنٌة، واستراتٌجٌة قطاع التعلٌم وتشكل هذه المكونات معاً الم

والتدرٌب. ومن خبلل هذه المكونات وتآلفها معاً فً اإلطار العام للمنهج التعلٌمً ٌتم تعزٌز تعلم محتوى المواد الدراسٌة 

 ٌة.وإثراإه وتعمٌقه وتكامله،  بما ٌلبً فً الوقت نفسه المعاٌٌر الدول

وواقعهم العملً. وسوؾ توفر القٌم  الطلبةوبهذا ٌكون المنهج التعلٌمً أكثر صلة بعالم الٌوم وأقوى ارتباطاً بحٌاة 

ٌّاً واضحاً ومتسقاً مع رإٌة قطر الوطنٌة، واستراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب. وٌمكن  والؽاٌات والمبادئ اتجاهاً تربو

  تمثٌل المكونات فً النموذج أدناه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ( مكونات المنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر2الشكل )
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 القٌم والغاٌات والمبادئ األساسٌة للمنهج التعلٌمً 0/1/1
 

 القٌم األساسٌة للمنهج التعلٌمً•     

 القٌم األساسٌة

 والتراث الثقافً العربً والقطري. هاجمٌعالقٌم اإلسالمٌة 

 : على قٌممع تركٌز إضافً 
 

 االحترام والتعاطف•         
 اإلٌجابٌة والمثابرة•         
 الحقوق والمسإولٌة والنزاهة الشخصٌة•         

 

 

فهً لٌست  ؛ ٌنبؽً أن تكون هذه القٌم أساساً ٌستند إلٌه المنهج التعلٌمً، وجزءاً ال ٌتجزأ من بنابه ونسٌجه الداخلً

أساس لبناء المنهج التعلٌمً وتصمٌمه وصٌاؼة سٌاساته، وتطوٌر المواد التعلٌمٌة ً ه ، بل الطلبةمجرد قٌم ٌتعلمها 

ه لعملٌة التعلٌم والتعلم، ونبراس للمدرسة. إالداعمة له، كما   نها ُموجِّ

 

 القٌم اإلسالمٌة والتراث الثقافً العربً والقطري

العربً والقطري، وٌشمل ذلك اللغة العربٌة، ٌنبغً أن ٌرسخ التعلم فً سٌاق القٌم اإلسالمٌة والتراث الثقافً 

لثقافتهم وتقالٌدهم، فإنهم ٌكونون أٌضاً منفتحٌن على الثقافات األخرى بروح  الطلبةوالتارٌخ والتقالٌد. ومع تقدٌر 

 الفهم المتبادل.

 
 االحترام والتعاطف

فً قلب  ٌانِ ما ٌؤتفه ؛ ج التعلٌمًاالحترام والتعاطف من القٌم اإلسالمٌة األساسٌة التً ٌجب أن ٌتضمنها المنه

حٌث تنمو لدٌهم هذه الصفات تجاه  ؛علٌهمالتماسك االجتماعً والتعاٌش السلمً. وٌنبغً احترام المتعلمٌن والعطف 

فمن المهم أن ٌتكون لدى المتعلمٌن احترام  - معاً  نِ مترابطٌاآلخرٌن وتتعزز. ولما كان احترام اآلخر، واحترام الذات 

 واتهم.وتقدٌر لذ
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 اإلٌجابٌة والمثابرة

قادرون على تحقٌق النجاح من خالل المثابرة وبذل  ةً كافَّ  بةالطلٌنبغً أن ٌرتكز التعلٌم على قناعة رئٌسة، مفادها أنَّ 

 الجهد. 

ودعمهم  الطلبةلذا ٌجب تشجٌع  ؛ روح المثابرة من ضرورٌات النجاحوإنَّ التعامل مع األمور واألحداث بإٌجابٌة 

وٌن هذه االتجاهات.  إن الناشئة ٌحتاجون إلى اإلحساس بالثقة فً توجههم إلى التعلم الجدٌد، وااللتزام ببذل الجهد لتك

 المطلوب للنجاح. 

 

 الحقوق والمسإولٌة والنزاهة

، هً قٌم محورٌة فً بصفتِه إنساًنا ومواِطًناإن كرامة الشخص، وكذلك معرفته والتزامه بحقوقه ومسإولٌاته 

تمع القطري، ٌنبغً تعزٌزها فً النظام التربوي. ووفقاً للمبادئ اإلسالمٌة، فإن السلوك األخالقً ألي فرد ٌنبغً المج

 أن ٌتمٌز بالنزاهة والشرف والصدق. وكذلك ٌتوجب على المتعلمٌن تطوٌر أنماط حٌاة صحٌة ومسإولة. 

 

 الغاٌات األساسٌة للمنهج التعلٌمً•     

 
 الؽاٌات األساسٌة

 
 تعلم ناجح مدى الحٌاة - 2
 نمو شخصً وأخالقً واجتماعً - 0
 مواطنة فاعلة ومسإولة - 0
 التزام بالتنمٌة المستدامة - 4

 

ٌ نة تعكس الؽاٌات ، واستراتٌجٌة قطاع التعلٌم 0202أعبله الطموحات التً عبرت عنها رإٌة قطر الوطنٌة  الُمَب

. وٌنبؽً لهذه الؽاٌات أن ترشد وتوجه صن اع هاعٌجم لمراحل الدراسٌةوالتدرٌب. وتنطبق هذه الؽاٌات على المواد وا

ن  إالمعلمٌن وانتهاًء بواضعً السٌاسات التربوٌة ومطورٌها. أي من فً الشؤن التربوي التعلٌمً، بدءاً  جمٌعهم القرار

 فً التعلٌم. جمٌعهم ن والعاملتحقٌق هذه الؽاٌات مسإولٌة عامة، ٌشترك فٌها 
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 اجح مدى الحٌاةتعلم ن

 من: بةالطلحٌث ٌتمكن 

 تحقٌق مستوى عال من التحصٌل وفق كامل إمكاناتهم.•     

 تطوٌر التزام مستمر بالتعلم.•     

اً على نحو مستقل من خالل التقصً واالكتشاف والبحث.•      ٌّ  التعلم الموجه ذات

  .وتوظٌفها ”االستدالل العقلً”و” معالجة المعلومات“اكتساب مهارات •     

 

 

 نمو شخصً وأخالقً واجتماعً

 من: بةالطلحٌث ٌتمكن 

 تطبٌق األخالق والقٌم اإلسالمٌة فً حٌاتهم الٌومٌة. •

 المحافظة على هوٌتهم مع االنفتاح على اآلخرٌن. •

 ر.ٌ  التغاإلحساس بالثقة فً مواجهة تحدٌات مجتمعنا التكنولوجً السرٌع  •

 ، واحترام اآلخرٌن.بناء الثقة واحترام الذات •

 تنمٌة التفكٌر الناقد واإلبداع. •

 

 

 مواطنة فاعلة ومسإولة

 من: بةالطلحٌث ٌتمكن 

 اإلسهام الكلً والفاعل فً حٌاتهم األسرٌة، ومجتمعهم الكبٌر.  •

 العمل بوصفهم مواطنٌن عالمٌٌن فً عالم متشابك، ٌزداد فٌه اعتماد بعضه على بعض.  •

 األفراد بوصفهم أعضاء مهتمٌن بشإون مجتمعهم.ز تنمٌة خصائص تمٌّ  •

 فهم حقوقهم ومسإولٌاتهم، واحترام حقوق اآلخرٌن. •

 احترام معاٌٌر المجتمع األخالقٌة والقانونٌة. •

 تطوٌر خصائص قٌادٌة، بما فً ذلك المبادرة، وإعطاء التعلٌمات، والعمل معاً. •
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 التزام بالتنمٌة المستدامة

 من: بةالطلحٌث ٌتمكن 

 فهم الحاجة إلى الموازنة بٌن النمو االقتصادي والمحافظة على البٌئة . •

 فهم أهمٌة النظام البٌئً للحٌاة . •

 تقدٌر مسإولٌتهم نحو األجٌال المقبلة . •

 فهم أهمٌة تؤطٌر الحداثة والمعاصرة ضمن القٌم الثقافٌة المحلٌة . •

 لمستدامة .اإلسهام الفاعل نحو تحقٌق أهداف التنمٌة ا •

 

 التعلٌمًاألَساسٌة للمنهج  المبادئ
 

 التعلٌمً األَساسٌة للمنهج  المبادئ     •
 

 التمٌز - 2
 الشمول ) التعلٌم للجمٌع ( - 0
 االنفتاح والمرونة - 0
 التوازن - 4
 األهمٌة واالرتباط - 5
 
 
 

 لمعلمٌن وسابر األطراؾ المعنٌة.هذه المبادئ هً التً توجه صانعً السٌاسات التربوٌة ومطوري المناهج وا

إن  تطوٌر المنهج التعلٌمً ٌجب أن ٌعكس هذه المبادئ، وٌترجمها ضمن عناصره ومضامٌنه؛ لٌعزز جودة التعلٌم 
 والتعلم؛ بما ٌحقق النمو المعرفً والشخصً واالجتماعً. 

 إّن مبادئ المنهج التعلٌمً:

 تزود مخططً المنهج بتوجٌه دقٌق لتصمٌمه.•     

 على أولوٌات المنهج. -على نحو مبلبم –ُتوّجه عملٌة التعلٌم والتعلم وترشدها؛ للتؤكد من تركٌز االستراتٌجٌات •     

تضمن أن ٌشمل محتوى المواّد الدراسٌة الكفاٌات وما تشمله من المهارات واالتجاهات، باإلضافة إلى المحتوى •     

 المعرفً للمادة موضوع الدراسة. 

ٌم التعلم ٌتق، وإنما  ٌم الجوانب المعرفٌة فقطٌتقلضمان عدم اقتصاره على  ؛ التعلم ٌٌمللمعنٌٌن بتق امهمًّ  اتوجٌهً وفر ت•     

 بمعناه الشامل وأبعاده الكلٌة.

 توفر التوجٌه ومحّكات األداء لقادة المدارس. •     

 علمٌن. توّجه سٌاسات التدرٌب والتطوٌر المهنً وبرامجه وترشدها للم•     

 توفر المحّكات المناسبة والمإشرات؛ لتقوٌم المناهج والبرامج التربوٌة ومراجعتها وتعدٌلها.•     
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 التمٌز

 ٌحقق المنهج التعلٌمً مبدأ التمٌز عندما :

 ٌضع معاٌٌر تتسق مع أفضل المعاٌٌر العالمٌة . •
 من تحقٌق أقصى إمكاناتهم . الطلبة جمٌعهمن كِّ ٌُمَ  •
 ضع أعلى معاٌٌر الجودة .ٌ •
 ٌعزز تحصٌالً عالً المستوى . •
 ٌجعل التعلٌم ُملِهماً وممتعاً . •
 

 الشمول )التعلٌم للجمٌع(

 ٌحقق المنهج التعلٌمً مبدأ الشمول ) التعلٌم للجمٌع ( عندما :

ُم  • ٌُنَ ٌَُصمَّ  ُذ من منظور ٌتمركز حول المتعلم.فَّ و
، بغض النظر عن الفروق الفردٌة، بما فً ذلك أنماط التعلم المختلفة، واالحتٌاجات  كلهمللمتعلمٌن ٌتٌح فرصاً متكافئة  •

 الخاصة.
 ٌشجع المتعلمٌن المتفوقٌن والموهوبٌن . •
 الذٌن ٌحتاجون إلى دعم إضافً.  لبةللطٌوفر الدعم التربوي الالزم  •
 وجهات نظرهم فً الحسبان.ٌشارك جمٌع األطراف المعنٌة بالشؤن التعلٌمً والتربوي، وٌؤخذ  •
 
 
 
 

 االنفتاح والمرونة

 ٌحقق المنهج التعلٌمً مبدأ االنفتاح والمرونة عندما: 

 ٌراعً القضاٌا الجدٌدة والمستحدثة ذات األولوٌة.  •
 ٌحقق التوقعات الوطنٌة فً سٌاقات محلٌة )المدرسة وغٌرها من أماكن التعلم(. •
م متنوعة للمتعلمٌن على مستوى محتوى المنهج، والعمق المعرفً، وتركٌز ٌتٌح خٌارات للمدارس، ومسارات تعل •

 التعلم )أكادٌمً و/أو مهنً( .
 مجددٌن مبتكرٌن. ؛ لٌكونوا ٌفتح المجال أمام المعلمٌن •
 ٌتٌح توزٌعاً مرناً للزمن المخصص للتدرٌس. •
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 التوازن

 :  ٌحقق المنهج التعلٌمً مبدأ التوازن عندما

 بناء المهارات واالتجاهات وتنمٌتها من جهة أخرى.واكتساب المعرفة والفهم واالستٌعاب من جهة،  ٌوازن بٌن •
ٌوازن بٌن جوانب النمو المختلفة: المعرفٌة، والجمالٌة، واألخالقٌة، والروحٌة، والشخصٌة، واالجتماعٌة،  •

 واالنفعالٌة والجسمٌة.
 ، والقضاٌا المشتركة.ٌهتم بالتوازن بٌن المواد الدراسٌة المختلفة •
 ٌربط المعرفة النظرٌة بالتطبٌق العملً وحل المشكالت. •
 
 
 
 

 ) األهمٌة واالرتباط(

 ٌحقق المنهج التعلٌمً مبدأ األهمٌة واالرتباط عندما :

 ٌواكب التطورات الحدٌثة، خصوصاً فً مجاالت العلم والثقافة والتكنولوجٌا. •
 بطموحاتهم وحاجاتهم وخبراتهم.ٌكون ذا معنى للمتعلمٌن، وٌرتبط  •
 ٌشجع المتعلمٌن من خالل تعزٌز ثقتهم بؤنفسهم وإشراكهم بفاعلٌة فً  •

 عملٌة التعلم.          
 ٌوّجه نحو التطبٌقات العملٌة وحل المشكالت. •
 ٌستثٌر الدافعٌة وٌبث المتعة فً التعلم. •
 ٌشجع العمل الجماعً والتعلم بالممارسة . •
 
 
 

 والتماسكالتكامل 

 ٌحقق المنهج التعلٌمً مبدأ التكامل والتماسك عندما:

اً وشامالً للتعلم. • ٌّ  ٌتبنى مفهوماً كل
 ٌوفر تسلسالً منتظماً للتعلم، وانتقاالً سلساً عبر المراحل الدراسٌة المختلفة. •
 ٌإكد الصالت والروابط بٌن المواد الدراسٌة المختلفة. •
سٌة وتعلمها من خالل البحث، وحل المشكالت، وعمل المشروعات، والمهمات المتكاملة، مع ٌتناول تعلٌم المواد الدرا •

 االهتمام باكتساب الكفاٌات وتنمٌتها.
 ٌسمح بتضمٌن القضاٌا الجدٌدة والمستحدثة. •
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ٌُِعد   فة وخٌارات لمسارات مختل الطلبةتكمن وراء هذه المبادئ وفً طٌاتها قناعة بؤن المنهج التعلٌمً ٌنبؽً أن 

متنوعة تنتظرهم بعد التعلٌم المدرسً، ومن ذلك مواصلة التعلٌم ما بعد الثانوي، وااللتحاق بسوق العمل، وخٌارات 

على –من االنتقال بٌن هذه المسارات، كؤن ٌنتقلوا  بتمكٌنهم  ؛ بةالطلالتدرٌب المهنً، كما ٌجب أن ٌعد  المنهج التعلٌمً 

املة )سوق العمل( إلى متابعة الدراسة، ومن الدراسة الجامعٌة إلى القوة العاملة )سوق من القوة الع -سبٌل المثال

ٌُعِ  كً ٌكونوا مرنٌن، وقادرٌن على التعلم،  الطلبة دّ العمل(، فً محطات مبلبمة من حٌاتهم. أي أن  المنهج التعلٌمً 

 وراؼبٌن فً االستمرار فٌه.

 

 تها فً المنهج:أثر القٌم والغاٌات والمبادئ وانعكاسا• 

لن ٌكون للقٌم والؽاٌات والمبادئ أثر فً التعلم إذا بقٌت مجرد كلمات على الورق؛ إذ ٌنبؽً أن تإثر فً سٌاسة 

المنهج التعلٌمً، وتصمٌمه، ومعاٌٌره، كما ٌجب أن ٌكون لها انعكاس وتؤثٌر واضح فً سٌر الدروس وتنظٌمها، 

، وبرامج تنمٌة المعلمٌن وتطوٌرهم، وروح  الطلبةمٌة، وأسالٌب تقوٌم أداء وأسالٌب التعلٌم والتعلم، والمواد التعلٌ

 المدرسة، والتفاعل بٌن المعلم والطالب. 

وفً كل مرحلة من مراحل التخطٌط والتعلٌم والتعلم، هناك أربعة أسبلة ٌجب طرحها حول كل جانب من جوانب 

 المنهج التعلٌمً، وهً: 

 لمنهج فً تحقٌق الؽاٌات؟هل سٌساعد هذا الجانب من ا -1

 هل ٌستند إلى القٌم، وٌراعٌها؟ -0

 هل ٌتسق مع المبادئ؟ -0

 ما االستراتٌجٌات التً ستسهم فً تحقٌق القٌم والؽاٌات والمبادئ والتً ستضمن جودة المخرجات؟ -4

قة بسٌاسات تصمٌم المنهج ٌنبؽً طرح هذه األسبلة حول كل ما ٌتعلق بالتربٌة والتعلٌم، بدءاً بالمسابل الكبرى المتعل

ن  اإلبداع فً تطبٌق القٌم ا الَشك  فٌه أممّ التعلٌمً وتطبٌقه، وانتهاًء بتفاصٌل خطط الدروس الٌومٌة والتفاعبلت الصفٌة. 

 والؽاٌات والمبادئ ٌنبؽً أن ٌكون القوة المحركة للمنهج التعلٌمً.
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 الكفاٌات األساسٌة: 0/1/0

 
 لتفكٌر الناقد .. التفكٌر اإلبداعً وا2

 . الكفاٌة اللغوٌة .0

 . الكفاٌة العددٌة .0

 . التواصل .4

 . التعاون والمشاركة .5

 . التقصً والبحث .6

 . حل المشكالت .7

 

 

منذ  - بةالطل، واستراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب، أن ٌبنً 0202تتطلب األهداؾ التً وضعتها رإٌة قطر الوطنٌة 

،  هاكل مجموعة من الكفاٌات األساسٌة التً ٌستطٌعون تنمٌتها وتوظٌفها فً المواد الدراسٌة -لم المراحل األولى للتع

واستٌعابهم  بةالطلوفً حٌاتهم الٌومٌة. ومن الضروري أن تقع هذه الكفاٌات فً صلب كل مادة دراسٌة؛ حٌث تدعم فهم 

التعلم، والتكٌؾ مع التؽٌٌر، والتعامل مع  الطلبةاصل هذه الكفاٌات مطلوبة كً ٌو إن  محتواها ومضامٌنها وتعززه. كما 

ٌكونوا أعضاء فاعلٌن فً القوة العاملة  أِلَنْ  الطلبةتحدٌات الحٌاة فً القرن الحادي والعشرٌن. إن  هذه الكفاٌات ستساعد 

 القطرٌة، ومساهمٌن فً االقتصاد والمجتمع القطري.

على مدى سنوات دراستهم ٌمكن تصنٌفها فً  الطلبةأن ٌحققها  إّن الكفاٌات التً ٌسعى المنهج التعلٌمً إلى

 : مجموعات ربٌسة، هً

 المهارات األكادٌمٌة )مثل :الكفاٌة اللؽوٌة(. •

 المهارات العقلٌة )مثل: حل المشكبلت(. •

 المهارات الحٌاتٌة )مثل :التعاون والمشاركة(. •

 االتجاهات اإلٌجابٌة )مثل: ضبط النفس(. •

 لمدنً )مثل: الهوٌة الوطنٌة(.الوعً ا •

 المعرفة )مثل: رٌادة األعمال(. •

وتكتفً أؼلب النظم التربوٌة باختٌار عدد محدود من الكفاٌات الربٌسة ٌتم التركٌز علٌها ضمن مناهجها التعلٌمٌة. 
لٌمً )انظر الملحق من دول العالم فً اختٌار هذه الكفاٌات واالهتمام بها ضمن المنهج التع وتتفق دولة قطر مع عدد  

الكفاٌات الربٌسة التً  أَْن ُتْكِملَ أمثلة على الكفاٌات األساسٌة فً نظم تعلٌمٌة أخرى(. ومن الطبٌعً  -0الثانوي رقم 
 ٌحددها اإلطار العام للمنهج التعلٌمً كفاٌات المواد الدراسٌة التً وضعت فً سٌاق خاص بتعلم مجاالتها ومحتوٌاتها.

ٌكونوا قادرٌن على التفكٌر المستقل، على نحو ناقد ومبدع؛ لفحص المعلومات ومعالجتها، وحل ٌحتاج الناشبة أن 
 المشكبلت، وصنع القرارات. كما ٌحتاجون أٌضاً إلى التواصل الفعال مع اآلخرٌن، عبر وسابط متعددة.  
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 : آلتًاحها الشكل وتتؤلؾ الكفاٌات من مهارات واتجاهات ؼالباً ما تنتمً إلى سٌاق معرفً محدد، وٌوض

 

 

 

ال ٌتم اكتساب الكفاٌات وتعلمها بشكل منعزل، إنما ضمن المواد الدراسٌة، التً توفر بدورها السٌاقات المعرفٌة التً 

ومن خبللها مهارات التفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد، والكفاٌة اللؽوٌة، والكفاٌة العددٌة، ومهارات ، ُتبنى وُتطور فٌها 

 والتعاون والمشاركة، والتقصً والبحث، وحل المشكبلت.التواصل، 

فً  الطلبةكما ٌتم اكتساب االتجاهات وتنمٌتها من خبلل الخبرات التعلٌمٌة التعلمٌة النوعٌة التً تقدم، وٌمر بها  

فاٌات من اكتساب الك الطلبةالفصل، وكذلك من خبلل الخبرات المنهجٌة اإلضافٌة، والخبرات خارج المدرسة. وٌتمكن 

 ة للواقع. ٌَ كِ حاعندما تتاح لهم فرص لتطوٌر المهارات من خبلل تطبٌق المعرفة فً سٌاقات واقعٌة أو مُ 

فهً تجسد بناًء معرفٌاً أساسٌاً ومعقداً من المعارؾ ؛ تتسم الكفاٌات األساسٌة بؤنها ذات طبٌعة عامة، ومشتركة

 قها لمواجهة تحدٌات عالم الٌوم والؽد، وحل المشكبلت بنجاح. واالتجاهات والمهارات التً ٌحتاج المتعلمون إلى تطبٌ

ٌجب تناولها  -كما ٌتصورها وٌفصلها اإلطار العام للمنهج التعلٌمً  -ن  الكفاٌات السبع األساسٌة إوعلى الرؼم من 

ٌعة السٌاقات ن  توظٌفها ٌختلؾ من مادة إلى أخرى حسب اختبلؾ طبإ، إال  هاجمٌع وتنمٌتها فً المواد الدراسٌة

 المعرفٌة.   

ٌمكن اكتسابها أو تنمٌتها  ِكفاٌة منها فؤيُّ  ؛ ولٌس ثمة انتماء أو عبلقة تطابق محددة بٌن كل كفاٌة ومادة دراسٌة بعٌنها

ضمن سٌاق أي مادة دراسٌة أو مجال معرفً. وٌبٌن النموذج أدناه أن كل كفاٌة أساسٌة تتقاطع مع كل المواد الدراسٌة، 

قد تكون مرتبطة بمادة دراسٌة معٌنة أكثر من ؼٌرها )وهو ما تمثله المربعات الداكنة فً الشكل(. وهذا ٌعنً أن  ولكنها 

السٌاق المعرفً لهذه المادة الدراسٌة الذي تنتمً إلٌه أكثر اتساقاً مع هذه الكفاٌة، وأكثر مبلءمة لتوظٌفها، ومن ثم 

ٌطورون كفاٌاتهم ضمن هذه السٌاقات المعرفٌة. وفً بعض  الطلبة فإنّ اطعات اكتسابها وتنمٌتها، و حٌثما تحدث هذه التق

المادة األساسٌة لتحقٌق إحدى الكفاٌات، ومن َثّم تتحمل  بوصفها الحاالت، ٌمكن التعامل مع مادة دراسٌة معٌنة

النظر إلى الرٌاضٌات . فعلى سبٌل المثال، ٌمكن الطلبة المسإولٌة الربٌسة أو الكبرى نحو تحقٌقها وتطوٌرها لدى

 للكفاٌة العددٌة.‖  المادة األساسٌة―باعتبارها 
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 ( آلٌة تقاطع الكفاٌات األساسٌة مع المواد الدراسٌة0الشكل)

 

ٌبٌن النموذج أعبله أن مسإولٌة التفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد على سبٌل المثال  ٌمكن أن تقع على عاتق معلمً 

والعلوم، والرٌاضٌات، والفنون  وتكنولوجٌا المعلومات. وقد تقع مسإولٌة تحقٌق كفاٌة مرحلة التعلٌم المبكر، 

على معلمً مرحلة التعلٌم المبكر، والتربٌة االسبلمٌة، واللؽات، والرٌاضٌات، والعلوم االجتماعٌة، ‖ التواصل―

 والفنون، وتكنولوجٌا المعلومات وهكذا بالنسبة إلى الكفاٌات األخرى.

كِّل قراءة مدلول النموذج الصورة الشاملة والكاملة ؛ ألن الكفاٌات األساسٌة تتقاطع مع المواد الدراسٌة كلها، وال ُتشَ 

تحمل  همكل كما ٌمكن تطوٌرها وتوظٌفها فً كل مادة دراسٌة بطرابق وأسالٌب مختلفة. لذلك فإن على المعلمٌن

 ا.طوٌرها جمٌعً الكفاٌات األساسٌة وت فً اكتساب الطلبةمسإولٌة مساعدة 

وٌعمل تطوٌر االتجاهات اإلٌجابٌة لدى المتعلم على تمكٌنه من استخدام المهارات فً السٌاق المعرفً بنجاح. 

وسوؾ ُتبنى وُتطور هذه المهارات من خبلل الطرٌقة التً ُتوجه عملٌة التعلم وتتم بها داخل سٌاقات المدرسة وخارجها. 

 ر حٌنبذ. و  طَ بنى االتجاهات اإلٌجابٌة وتُ فسوؾ تُ وشابقاً  جاِذًبافإذا كان التعلم 

وعلى الرؼم من أن  كّل كفاٌة أساسٌة تمثل بناًء معقداً من المعارؾ والمهارات واالتجاهات، فإنه ٌجب أال ٌتم التعامل 

نها؛ فهً بشكل مستقل عن الكفاٌات األخرى ؛ بل ٌجب مراعاة ترابطها والعبلقة فٌما بٌ—فً األؼلب  —مع أّي منها 

 تعمل بتعزٌز بعضها بعضاً فً سٌاق تعلم شامل وكلً.
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 الكفاٌات األساسٌة فً المنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر، هً :

 التفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد: - 1

 بٌن االفتراضات وإقامة الصلةٌتضمن التفكٌر المنطقً استخدام مفاهٌم عقلٌة وعملٌات للوصول إلى استنتاجات، 
نه باإلضافة إلى أهمٌة التفكٌر المنطقً، فإن تطورات عالم إوالمعطٌات من جهة، واالستنتاجات من جهة أخرى، إال 

ُننا من تناول القضاٌا والمشكبلت ٌَُمكِّ من  ٌتهاورإ الٌوم تإكد بوضوح أهمٌة التفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد. فاإلبداع 
ٌُْعرؾ  أو التفكٌر التباعدي، وهو عملٌة تعتمد على  ،بالتفكٌر خارج الصندوقمنظورات جدٌدة وأصٌلة، أي ما 

االكتشاؾ وحل المشكبلت. وٌتضمن التفكٌر الناقد القدرة على تؤمل المرء فً تفكٌره الذاتً، وكذلك فً تفكٌر اآلخرٌن، 
صحٌحاً  )أي ما إذا كانت  هكل لتحدٌد الفرضٌات أو األسس التً ٌقوم علٌها تفكٌرنا واستداللنا العقلً، وما إذا كان ذلك

النتابج التً تم التوصل إلٌها صحٌحة وذات صلة منطقٌة بالفرضٌات والمعطٌات(. لذلك فإن التفكٌر الناقد ال ٌعنً 
كل شًء، )بمعنى نقض المعرفة الراسخة(؛ ولكنه ٌعنً باألحرى  فحص أسس معارفنا وأفكارنا وأقوالنا للتؤكد ‖ انتقاد―

 التحٌزات المختلفة )مثل التعصب والتعمٌم بؽٌر وجه حق(. من دقتها، وتجنب

ٌسهمان فً تطور إنهما إن التفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد على درجة عالٌة من األهمٌة فً تارٌخ العلم، كما 
 المجتمعات البشرٌة نحو تكوٌن جماعات أكثر إنسانٌة، وإنتاجٌة، وأكثر تسامحاً واحتراماً 

نها أكثر أهمٌة، وتعد أساسٌة جّداً إالتفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد دوماً مهمة فً مناهج التعلٌم، إال لقد كانت مهارات 
من تحلٌل  الطلبةفً حقبة من التؽٌر االجتماعً والتكنولوجً واالقتصادي السرٌع. وبتنمٌة هذه الكفاٌة سٌتمكن 

 الطلبة كلهاجوانب حٌاة لتكرة. وهذه الكفاٌة الربٌسة مهمة الظروؾ المتؽٌرة وفهمها، والتكٌؾ معها بطرابق أصٌلة ومب
 ، وٌنبؽً تعزٌزها حٌثما أمكن فً عملٌة التعلٌم والتعلم.

 .كافةفً أرجاء العالم  اكثٌرً إنها ذات أهمٌة خاصة لبٌبة العمل الحدٌثة، وٌثمنها أرباب العمل 

 على : اقادرً جعله ٌ تمّكن الطالب من كفاٌة التفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد

 تحدٌد المعلومات بدقة ومسإولٌة ومعالجتها من مصادر شتى. •

  ،الوصول إلى نتائج مالئمة بعد استخدام أنماط مختلفة من أسالٌب التفكٌر •

 .التفكٌر االستنباطً، واالستقرائً، واالحتمالً(: ) مثل      

 طرح أسئلة، وتحدٌد افتراضات، وطلب األدلة.  •

 م المخٌلة القتراح بدائل.استخدا •

 واستدالالت اآلخرٌن .ة؛ الذاتٌالتحقق من استدالالته المنطقٌة  •

 إنتاج أفكار بطرائق مبتكرة . •
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 الكفاٌة اللغوٌة:  -0

ٌقصد بالكفاٌة اللؽوٌة القدرة على تفسٌر اللؽة واستخدامها بثقة فً سٌاقات مختلفة متعددة. ونحن فً دولة قطر، 

اللؽة األم، إلى جانب االهتمام باللؽة اإلنجلٌزٌة على نحو خاص. إن  الكفاٌة  ألِن هاالعربٌة فً المقام األول  معنٌون باللؽة

ها ضرورٌة للمشاركة الفاعلة فً نّ إاللؽوٌة أساسٌة وضرورٌة لتعلم األفراد وتواصلهم داخل المدرسة وخارجها، كما 

 ع عموماً.محٌط األسرة والجماعة، ومواقع العمل، والمجتم

واستماع، وكذلك القدرة على فهم النصوص  محادثةتضم الكفاٌة اللؽوٌة فنون اللؽة ومهاراتها من قراءة وكتابة و

بما فً ذلك –البصرٌة والرقمٌة، وتفسٌرها وإنتاجها. وفً وقتنا الحاضر، تتطلب األهمٌة المتزاٌدة لوسابل اإلعبلم 

استكمال مهارات اللؽة التقلٌدٌة بكفاٌات –رنت، ووسابط التواصل االجتماعً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، واإلنت

 البصرٌة.  –تتصل بالثقافة اإلعبلمٌة، التً تسود فٌها الرسابل السمعٌة 

أفكارهم وتوضٌحها، وٌمّكنهم من الدمج بٌن ما ٌتعلمونه )التعلم  ةؼٌاصعلى  الطلبةإن امتبلك الكفاٌة اللؽوٌة ٌساعد 

ما سبق لهم أن اكتسبوه من معارؾ ومهارات. وبهذا تكون الكفاٌة اللؽوٌة جوهرٌة للتعلم الفعال الناجح فً والجدٌد( 

ٌتم فً دروس اللؽة العربٌة أو اللؽة اإلنجلٌزٌة أو أٌة لؽة  ن أؼلب التعلم المباشر للؽةفإ لذلك ؛مجاالت المنهج كلها

ومساعدتهم على  الطلبةٌن بتحقٌق الكفاٌة اللؽوٌة وتعزٌزها لدى أنفسهم معنٌ ّدواأن ٌعكافة  على المعلمٌن وأخرى، 

تعمٌق كفاٌاتهم اللؽوٌة وتوسٌعها؛ وذلك بتحفٌزهم على توظٌفها، ومن خبلل تشجٌع االستخدامات المتنوعة للؽة فً 

ر الكفاٌات اللؽوٌة ن  المعلمٌن علٌهم أن ٌحرصوا على أن تؽدو المواد التً ٌدرسونها وسطاً خصباً لتطوٌإدروسهم.  أي 

 .الطلبةوتوسٌعها لدى 

 

 على : اقادرً جعله ٌتمّكن الطالب من الكفاٌة اللغوٌة 

 وفهم السنة النبوٌة.، استٌعاب نصوصه  ومن ثمّ  ، تنمٌة مهارة تالوة القرآن الكرٌم وتجوٌده •

 ل المكتوبة بدقة وعلى نحو ناقد.ولغة عالمٌة أخرى )على األقل( بهدف فهم الرسائ -العربٌة –القراءة بلغته األم  •

وكذلك لغة عالمٌة أخرى )على األقل( بالٌد وبالحاسوب، باالستخدام الصحٌح  -لغته األم –كتابة اللغة العربٌة  •

 ألبجدٌات محددة، مع مراعاة قواعد لغوٌة فً النحو واإلمالء.

 فهم تنوع أنماط الكتابة وفقاً الختالف القراء واألغراض والمواقف. •

 التعبٌر عن نفسه كتابة بصورة مناسبة، آخذاً فً الحسبان القراء واألغراض والمواقف. •

تقدٌر أهمٌة ارتباط اللغة بالثقافة، واستخدام اللغة )اللغات( لزٌادة تقدٌره الثقافة القطرٌة وغٌرها من الثقافات األخرى  •

 . 

 اق الحٌاة الٌومٌة، والدراسة، والعمل.استخدام مهارات الكفاٌة اللغوٌة فً حل المشكالت، فً سٌ •
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 الكفاٌة العددٌة: - 0

الكفاٌة العددٌة عندما ٌطورون مهارات واتجاهات تمكنهم من تطبٌق المفاهٌم الرٌاضٌة بثقة فً مواد  الطلبةٌكتسب 

لمعارؾ دراسٌة أخرى أثناء تعلمهم، وفً مواقؾ خارج الفصل الدراسً. وإذا كانت الكفاٌة العددٌة تقوم على ا

قادرٌن على إدراك أهمٌة المعرفة والمهارات الرٌاضٌة  الطلبةوالمهارات الرٌاضٌة التقلٌدٌة، فإنها تستلزم أن ٌكون 

اكتساب الكفاٌة العددٌة، والتمكن منها بدرجة  إِن  واستخدامها بثقة على نحو هادؾ فً مدى واسع من السٌاقات. كما 

 ً الكثٌر من األعمال والمهن.عالٌة  هو أٌضاً أمر أساسً للنجاح ف

مثل الجؽرافٌا، واالقتصاد،  ؛ٌمكن للكفاٌة العددٌة أن تدعم التعلم وتعززه فً مجاالت ومباحث دراسٌة متنوعة

، ومضامٌنها والتكنولوجٌا، والعلوم. لذلك فإذا كان أؼلب تعلم الكفاٌة العددٌة واكتسابها ٌتم فً دروس مادة الرٌاضٌات

فً اكتساب هذه الكفاٌة، وذلك بإتاحة الفرص لهم،  بتهمطلأنفسهم معنٌٌن بمساعدة  ّدواٌعأن  همكل فإن على المعلمٌن

موادهم الدراسٌة. وبعبارة  َتَعلُِّمِهموتوفٌر الخبرات التعلٌمٌة والمواقؾ التً تمكنهم من تطبٌق معرفتهم بالرٌاضٌات فً 

اً لتطوٌر كفاٌة أخرى، فإن على المعلمٌن أن ٌحرصوا على أن تصبح مواده ٌّ العددٌة  الطلبةم الدراسٌة وسطاً ثر

وتوسٌعها. وٌمكن تحدٌد بعض المجاالت ذات األولوٌة التً تكون فٌها الكفاٌة الرٌاضٌة مهمة للؽاٌة )مثل االقتصاد، 

 والمشروعات التجارٌة، والثقافة المالٌة(.

 

 على : اقادرً جعله ٌتمكن الطالب من الكفاٌة العددٌة 

 –، أي الواقع المادي ”الواقع“كٌفٌة استخدام األعداد والعالقات الكمٌة فً تمثٌل البنى الرٌاضٌة/ نماذج تمثل فهم  •
 (  و/أو الواقع المتخٌل.Micro( والصغٌر )Macroالكبٌر )

ٌات ترجمة اللغة )اللغات( الطبٌعٌة إلى رموز / بنى رٌاضٌة، وبالعكس، بتطبٌق أعداد، ورموز، ومعادالت، وعمل •
 خاصة بالفروع المختلفة بالرٌاضٌات فً سٌاقات الحٌاة الٌومٌة، والدراسة، والعمل، وحل المشكالت.

 بناء الثقة فً استخدام الرٌاضٌات فً مواقف مؤلوفة وجدٌدة. •

 فهم دور األعداد وأهمٌتها والعالقات الكمٌة وتطبٌقها فً البحث العلمً والتكنولوجٌا. •

ساب الذهنً والتقنٌة )مثل اآلالت الحاسبة، والجداول اإللكترونٌة( بفاعلٌة فً مواقف متعددة استخدام مهارات الح •
 ومتنوعة. 

فهم دور الكفاٌة العددٌة فً تطوٌر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، واستخدام هذه التقنٌة لالرتقاء بمهاراتهم  •
 وكفاٌاتهم العددٌة.
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  التواصل : - 4

قدرة على فك رموز الرسابل وتفسٌرها، وكذلك صوغ المرء رسابله للتعبٌر عن أفكار وآراء ٌتضمن التواصل ال

 ومشاعر ورؼبات.. إلخ.

القدرة على التواصل الفعال أساسٌة لتطوٌر العبلقات الشخصٌة والمحافظة علٌها، ولبلنخراط فً التفاعبلت  ُتَعدُّ و

مجاالت التعلم والعمل كلها. وٌتضمن التواصل الجٌد فهماً  االجتماعٌة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة، وكذلك للنجاح فً

 وتقدٌراً وتطبٌقاً، لطٌؾ واسع من المهارات اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة.

مرسلٌن ومتلّقٌن للرسابل فً بوصفهم التدرب على مهاراتها وممارستها  الطلبةٌتطلب تطوٌر كفاٌة التواصل من و

. كلها أن تصٌر هذه الكفاٌة جزءاً ال ٌتجزأ من التعلٌم والتعلم فً المواد الدراسٌةالبد  فإنه لذلك ؛مدى واسع من السٌاقات

 هاكلفً المناهج المعاصرة  م  تضمٌُنهاتفً تحقٌق النمو الشخصً واالجتماعً، فقد ‖ التواصل―ونظراً ألهمٌة مهارات 

 بوصفها كفاٌة أساسٌة.  ؛ تقرٌباً 

 

 على : اقادرً جعله ٌكن الطالب من كفاٌة التواصل مّ ت

ٌّة( ، اللفظٌةاالستماع إلى الرسائل اللفظٌة وغٌر  • ٌّة والتحرٌر  ا.مواستٌعابه : )الشفه

 التحدث والكتابة بوضوح، وعلى نحو منطقً منظم، إلٌصال األفكار والمعلومات فً مواقف مختلفة. •

آرائهم، والتعبٌر عن الذات بطرٌقة  المشاركة فً حوار متحضر وبّناء، وٌشمل ذلك االستماع إلى اآلخرٌن، وتقبل •
 مهذبة.

 فهم دور اللغة )اللغات( فً صوغ األفكار ونقلها بوضوح. •

 استخدام الوسائط )ومن ذلك وسائط التواصل االجتماعً( والتقنٌات المختلفة، واللغات، على نحو فّعال ومسإول . •

 وصنع القرار، وحل النزاعات، والقٌادة. تطبٌق مهارات التواصل لتحقٌق أغراض مختلفة، مثل: التفاوض، •
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 التعاون والمشاركة  :  - 5

إن القدرة على التعاون مع اآلخرٌن، والمشاركة فً نشاطات جماعٌة ومجتمعٌة  هً كفاٌة مهمة جّداً فً الكثٌر من 

احترام وجهات نظر  قادرٌن على –بوصفهم أعضاء فً مجتمعات متزاٌدة التعقٌد  – الطلبةالسٌاقات. وٌنبؽً أن ٌكون 

 لبةالطعلى  -إلى حد كبٌر-اآلخرٌن وسماتهم الشخصٌة، واإلسهام اإلٌجابً فً الفرق و الجماعات. وتعتمد المدارس 

والمعلمٌن القادرٌن على العمل التعاونً والمشاركة الفعالة، كما فً المشروعات التعاونٌة، سواء على مستوى الفصول 

  . بشكل عامّ تمع المدرسً على مستوى المج مأالدراسٌة، 

هذه الكفاٌة تثّمن أٌضاً فً مواقع العمل؛ ألنها تفضً إلى انسجام بٌن العاملٌن وإنتاجٌة أكبر، وٌنبؽً أن ٌبدي  ن  إِ كما 

معلمو المواد الدراسٌة كلها توجهات وممارسات تعاونٌة وتشاركٌة، وأن ٌتٌحوا فً دروسهم وعملهم فرصاً متعددة، 

 ؛ لتطوٌر اتجاهات وسلوكات إٌجابٌة.  لبةللطاً مستمّراً وٌقدموا توجٌه

عوا كً ٌطوروا وعٌاً بذواتهم بوصفهم  لبةالطٌنبؽً أن ٌطور  ٌَُشج  أنفسهم أٌضاً فً أبعاد شخصٌة مختلفة؛ وأن 

ٌُقّوموا مبلءمة اتجاهاتهم  أفراداً، وأعضاء فً مجموعات ومجتمعات. وٌنبؽً إتاحة الفرص لهم؛ كً ٌحللوا و

 سلوكاتهم، وٌطوروا مهاراتهم الشخصٌة واالجتماعٌة باستمرار. و

الشخصً هو مقدمة مهمة النخراطهم ومشاركتهم الفاعلة فً الحٌاة االجتماعٌة، وكذلك فً حٌاة  لبةالطإن تطور 

 الجماعة، والحٌاة المدنٌة.

 

 على : اقادرً جعله ٌتمكن الطالب من كفاٌة التعاون والمشاركة 

 وإظهار الثقة بنفسه . احترام ذاته •

 التسامح مع اآلخرٌن، واحترام وجهات النظر المختلفة عند العٌش والعمل معهم. •

 العمل على نحو تشاركً لتحقٌق أهداف مشتركة. •

 م المواقف المختلفة.ئالٌُ  على نحو  ؛ تكٌٌف سلوكاته  •

 الوعً بحقوقه ومسإولٌاته وواجباته. •

 ن العام أو الجماعة.االهتمام بمسائل تتصل بالشؤ •

 التفاوض مع اآلخرٌن، مع احترام حقوقهم ومسإولٌاتهم ؛ واستخدام استراتٌجٌات بّناءة لحل الخالفات والنزاعات. •

 تقبل التغٌر والتحول البناء واإلٌجابً.  •

إلى حلول  اسعًٌ فق للتفاوض والتوا ؛تطوٌر مهارات قٌادٌة، ومنها تقوٌم المخاطر، واتخاذ القرارات عن تبصر ودراٌة •
 مختلف األطراف. منها تستفٌد
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 التقصً والبحث :  -6

ع  ٌُشج  على اكتساب معارؾ ومهارات واتجاهات ذات عبلقة بالتقصً والبحث. وإذا كانت عملٌات  لبةالطٌنبؽً أن 

ُحّب على  لبةالطالتقصً والبحث العلمٌة المنظمة ٌمكن أن تنمى من خبلل العلوم، فإن المعلمٌن ٌنبؽً أن ٌشجعوا 

والتساإل تجاه العالم المحٌط بهم، وعلى صوغ أسبلة وفروض وتوضٌحها، وتطوٌر أسالٌب منهجٌة  ااْلستطبْلع

 للحصول على المعلومات المهمة وتحلٌلها.

على طرح األسبلة وعدم الخوؾ أو التردد فً تقدٌم األفكار  لبةالطوفً أثناء ممارسة البحث والتقصً ٌنبؽً تشجٌع 

 اإلجابات، واقتراح الحلول، وإن أدى ذلك إلى الوقوع فً أخطاء )وهً ما تعرؾ بالمجازفة العقلٌة(. و

ٌُقلل من شؤنها، أو ٌسخر  لبةالطومن الضروري أن تكون أسبلة  وآراإهم ومقترحاتهم، دابماً موضع تقدٌر، وأال 

 منها، على اإلطبلق.

تهم التعلٌمٌة ٌجب أن ٌنظر إلٌها بوصفها فرصاً ثمٌنة لتشجٌعهم على أثناء ممارس لبةالطإن  األخطاء التً ٌرتكبها 

 التفكٌر بعمق أكبر. 

 

 على : اقادرً جعله ٌتمكن الطالب من كفاٌة التقصً والبحث 

الفرضٌات، وتعرف طرائق التقصً وأسالٌبه اقتراح االهتمام بالتقصً وأسالٌبه وآلٌاته،  بطرح األسئلة وصٌاغتها، و •

 وتقدٌم اإلجابات، وتقوٌم اإلجابات المتعلقة بؤسئلة وفرضٌات معٌنة. وتحدٌدها، 

 تخطٌط استقصاءات وتنفٌذها)بما فٌها البحوث العلمٌة(، باستخدام مصادر متعددة، للوصول إلى معلومات. •

 مسإولٌة. بال ًٌاومتحلاستخدام آخر ما توصلت إلٌه التكنولوجٌا بصورة مبتكرة، ملتزماً باألخالقٌات المناسبة  •

 إعداد نتائج البحوث ومشاركتها مع اآلخرٌن.  •

اً مشتركاً. • ٌّ  المشاركة فً شبكات البحث والمعلومات، وفً الجماعات التً تمارس مهنة أو عمالً فكر

ن فً اللغة  على غٌرالتعصب، والتعمٌم : ) مثل ،  تمٌٌز التحٌزات بؤشكالها المختلفة • وجه حق(، والتمٌٌز الُمَتضمَّ

 والتعبٌرات.
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 حل المشكالت: - 7

لعل القدرة على حل المشكبلت من أكثر الكفاٌات أهمٌة وقٌمة فً عالم الٌوم الذي ٌزداد تعقٌداً، وتزداد متطلباته 

بتطبٌق المعارؾ والمهارات فً مدى واسع من  هاكلباستمرار. وٌنبؽً أن ٌتسم التعلٌم والتعلم فً المواد الدراسٌة 

ؼٌر الواقعٌة التً نعدها ألؼراض التعلم. وٌنبؽً تنمٌة نشاطات حل المشكبلت على نحو مرتبط وعٌة المشكبلت الواق

 بالكفاٌات األخرى، مثل : التفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد والتواصل والتقصً والبحث، والتعاون والمشاركة.

على فهم المشكبلت وحلها، هً كفاٌة علٌا  وبما ٌتوافق مع مصفوفة بلوم، ومصفوفات هرمٌة أخرى، نجد أن  القدرة

ذات مكانة رفٌعة ٌتطلبها التعلٌم العالً وسوق العمل، ألنها تفصح عن قدرة المتعلم على تطبٌق التعلم بطرابق أكثر 

ٌوم القدرة على حل المشكبلت عملٌة عقلٌة علٌا أساسٌة فً سٌاق عالم ال دُّ ُتعَ عمقاً وتعقٌداً من مجرد تذكر المعلومات. و

 ؾَ ومواقِ  ٌات  تحدِّ  مواجهةَ  بُ ٌتطلوالؽد، وهو عاَلم ٌتطلب التكٌؾ مع تؽٌرات تتم بوتٌرة ؼٌر مسبوقة، وفً الوقت نفسه 

 .جدٌدة   ص  رَ فُ و

 

 على : اقادرً جعله ٌتمكن الطالب من كفاٌة حل المشكالت 

 تحدٌد المشكالت التً تتطلب حلوالً فً سٌاقات متعددة. •

 كالت وتطوٌرها، وابتكار أسالٌب جدٌدة.اقتراح حلول للمش •

 تطبٌق منظومة متآلفة معقدة من المعارف والمهارات واالتجاهات فً سٌاق حل المشكالت. •

 التعاون مع اآلخرٌن فً سٌاق حل المشكالت. •

 تطوٌر اتجاهات نحو التنفٌذ والتغٌٌر. •

 

. وٌنبؽً تضمٌنها فً كل جوانب التربٌة 0202تكمن هذه الكفاٌات فً قلب تحقٌق طموحات رإٌة قطر الوطنٌة 

. وٌمكن رإٌة هاجمٌع التعلٌم ، ومراحل هاكل والتعلٌم، وأن تكون جزءاً من تصمٌم التعلم وبنابه فً المواد الدراسٌة

نها ٌجب أن تبرز أكثر وبشكل واضح إعناصر الكفاٌات األساسٌة ضمناً فً وثٌقة معاٌٌر المناهج لدولة قطر، إال 

 ً عملٌة التعلٌم والتعلم.وصرٌح ف

لقد بنت البلدان األعلى أداًء فً العالم نجاحها بدمج هذه الكفاٌات فً المواد الدراسٌة، حٌث تخللت التعلم. وسوؾ 

المؤمولة والمتوقعة للتعلٌم والتعلم فً مدارس دولة قطر، والتً تركز على مستقبل ‖ النقلة النوعٌة―ٌعزز هذا التوجه 

 واالجتماعً واالقتصادي.الببلد الثقافً 

وثمة ما هو مهم هنا، وهو أن البلدان ذات األداء المتقدم قد وجدت أن االهتمام بتطوٌر الكفاٌات األساسٌة ال ٌضعؾ  

واستٌعابهم، وٌزٌد من  لبةالط؛ إذ وجدت أنه ٌعمق فهم ذلكمحتوى المواد الدراسٌة ؛ بل على العكس من  لبةالطمن تعلم 

‖  التذكر/الحفظ―من مستوى  لبةالطالمعلومات واالحتفاظ بها. إن االهتمام بتنمٌة الكفاٌات ٌنقل  تهم على تذكراقدر

( إلى المستوٌات العلٌا من التطبٌق، والتحلٌل، والتركٌب. م1956)المستوى األدنى فً مصفوفة بلوم للتعلم، )بلوم، 

هذه الجودة فً المقارنات الدولٌة. وٌلقى هذا التركٌز وهذا هو السبب الذي ٌجعل أداء الدول المتقدمة فً هذا المجال ب

دعماً على نطاق واسع من قطاعات األعمال والتعلٌم العالً، سواء أكان فً دولة قطر أم حول العالم ؛  اتالكفاٌعلى 

فرق، وأن فؤرباب العمل ٌثمنون إلى حد كبٌر قدرة العاملٌن لدٌهم على إظهار المبادرة، والتواصل الفعال، والعمل فً 

ؤلفون التقصً والبحث، ٌَ الذٌن  لبةالطر الجامعات تقدّ  إِنًّ  ٌكونوا مفكرٌن مبدعٌن ٌستطٌعون حل المشكبلت. كما

 إدارة تعلمهم الخاص. بمقدورهمووٌستطٌعون إٌصال خواطرهم وأفكارهم، 

، عدة  فٌها، ٌتوقؾ على عوامل بةلالطال شك أن  تحدٌد طبٌعة الكفاٌات بدقة، وكذلك مستوى اإلنجاز المتوقع أن ٌحققه 

ز مناهج التعلٌم فً المرحلة الثانوٌة ٌمنها المرحلة العمرٌة للطالب وقدراته. باإلضافة إلى ذلك، فإنه من المسلّم به ترك

واستعدادهم لبللتحاق بالدراسة  لبةالطالتً من شؤنها ضمان جاهزٌة ، على تنمٌة الكفاٌات وتطوٌرها  ىكبربصورة 
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 أو سوق العمل.  الجامعٌة

كفاٌات أساسٌة للمنهج  وصفهافقد اعتمدت ب ؛تعزٌز التعلموونظراً لما لهذه الكفاٌات من أهمٌة فً المواقؾ الحٌاتٌة، 

 التعلٌمً الوطنً فً دولة قطر .

 

 نتاجات التعلم المتوقعة

للمنهج التعلٌمً الوطنً فً دولة قطر، وبناًء على القٌم والؽاٌات والمبادئ والكفاٌات التً حددها وتضمنها اإلطار العام 

 على نحو  ٌعكس ؛ فقد تم تحدٌد ستة نتاجات تعلٌمٌة عامة، تشكل فً مجملها شخصٌة المتعلم القطري المؤمولة وسماتها

 .من جهة أخرى والتطور والنمو، من جهة التوازن بٌن استمرار التعلم 

 : هً، والنتاجات العامة  

 نموهم الشخصً، واألخبلقً، واالجتماعً.متعلمون ٌبرهنون على  - 1

 متعلمون ناجحون مدى الحٌاة. - 0

 متعلمون مبدعون ومفكرون ناقدون. - 0

 متعلمون قادرون على التواصل بفاعلٌة. - 4

 متعلمون ٌفهمون معنى المواطنة الفاعلة، وٌقدرونها، وٌمارسونها. - 5

 متعلمون ملتزمون بالتنمٌة المستدامة. - 6

التعلم فً كل لنتاجات ( من المبلحق األولٌة المزٌد حول صفات المتعلم القطري، وقابمة شاملة 1ملحق رقم )ٌتضمن ال

 مرحلة تعلٌمٌة.
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 : المواد الدراسٌة 0/1/0

 

 المواد الدراسٌة
 

 العلوم االجتماعٌة.• لتؤسٌسً لمرحلة التعلٌم المبكر .المنهج ا• 
 دنٌة.التربٌة الب•    التربٌة اإلسالمٌة.• 
 الفنون.•    اللغة العربٌة •
 تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت.•   اللغة اإلنجلٌزٌة وغٌرها.• 
 مواد اختٌارٌة فً المرحلة الثانوٌة.•     العلوم .• 
 مواد متخصصة مهنٌة فً المراحل العلٌا.•     الرٌاضٌات.• 
 
 

ر المناهج لدولة قطر، والوثابق األخرى المتعلقة بالتعلٌم إن هٌكل المواد الدراسٌة ومحتواها موضح فً وثٌقة معاٌٌ

فً مرحلة التعلٌم المبكر )مثل المنهج التؤسٌسً للتعلٌم فً مرحلة التعلٌم المبكر(. وتبٌن هذه الوثابق الشاملة نتاجات 

مجاالت التعلم  َوْفقَ  التعلم المتوقعة فً كل مادة دراسٌة حسب المجال والسنة الدراسٌة أو المستوى )معاٌٌر المناهج(،

تتضمن المعارؾ التً ٌنبؽً تعلمها والمهارات  إِن هاواألهداؾ )المنهج التؤسٌسً للتعلٌم فً مرحلة التعلٌم المبكر(. كما 

 التً ٌجب اكتسابها ضمن المادة الدراسٌة. 

إلى فهم أعمق. وفً المرحلة  على البحث والتقصً، وكذلك الخبرات العملٌة التً تقود تؤكٌد  ، هناك  هاكل وفً المواد

الثانوٌة من التعلٌم سٌتضمن المنهج المدرسً مجموعة من المواد الدراسٌة االختٌارٌة األكادٌمٌة والمهنٌة، مثل : 

المحاسبة، واالقتصاد، ودراسات األعمال، واالقتصاد المنزلً، والتؽذٌة، واإلعبلم، وتطوٌر المإسسات، والتصمٌم 

 التكنولوجً.

المواد الدراسٌة المذكورة أعبله قابمة جامدة ال تتؽٌر أبداً فً منهج دولة قطر، بل ٌنبؽً أن تكون الجهات  وال تشكل

المعنٌة بالمنهج التعلٌمً ووضع سٌاساته وتطوٌره، على أهبة االستعداد لبلستجابة للتحدٌات العالمٌة، وَتؽٌٌر 

ً وقت ما إعداد مواد دراسٌة )أكادٌمٌة( جدٌدة ضمن ف –على سبٌل المثال  –األولوٌات. فقد ٌكون من الضروري 

المنهج المدرسً استجابة للتؽٌرات التكنولوجٌة، أو إعداد مواد دراسٌة مهنٌة وإضافتها؛ استجابة التجاهات االقتصاد 

دراسٌة والعمل المتؽٌرة فً دولة قطر. كما ٌنبؽً أن ٌراعى فً عملٌة التكٌؾ والتؽٌٌر هذه، أن ٌكون محتوى كل مادة 

وأسلوب تناولها وتوجهها التربوي متسقاً مع فلسفة اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً، وأن ٌسهم فً تحقٌق ؼاٌاته؛  

فالمواد الدراسٌة جمٌعها ٌجب أن تعكس مبادئ اإلطار العام، وأن تسهم كل مادة بطرٌقتها الخاصة فً بناء تطور 

 تركة.الكفاٌات األساسٌة، وفهم القضاٌا المش
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 المنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر: تخطٌط المواد الدراسٌة وبناإها فً

ٌمكن تصنٌؾ المواد الدراسٌة فً مجاالت تعلم أوسع تإكد الصبلت بٌن هذه المواد، ومساهمتها مجتمعة فً تحقٌق 

 أهداؾ معٌنة.

 وٌمكن تقسٌم هذه المجاالت حسب المراحل الدراسٌة كما هو موضح أدناه:

 

 مرحلة التعلٌم المبكر ) من الروضة حتى المستوى الثانً (: •

تحقٌق  إلى تهدؾاً فرصحٌث تتضمن  ؛ ٌومًٌنبؽً تخطٌط خبرات اللعب الهادؾ والتعلٌم والتعلم المقصود بشكل 

 :، وهً  وتكاملها فً التعلٌم لهذه المرحلة، للمنهج الخمسة ة ٌالمكونات الربٌس

 واللؽة اإلنجلٌزٌة(.التواصل )اللؽة العربٌة  •1

 االستكشاؾ )الرٌاضٌات والعلوم(. •0

 التعبٌر اإلبداعً )الفن والموسٌقى(. •0

 إدارة الذات، وبناء الهوٌة . •4

 النمو البدنً. •5

لبة الط وتتسق مجاالت المنهج التؤسٌسً فً مرحلة التعلٌم المبكر مع معاٌٌر المناهج فً المراحل البلحقة؛ مما ٌساعد

 تقال السلس بٌنهـا. وتكـون التربٌـة اإلسبلمٌـة مكـوناً ربـٌســاً فً المنهج التؤسٌسً، ومتكامبلً مع عناصرهعلى االن

 .كافة

أما فً المستوٌٌن األول والثانً االبتدابٌٌن، فٌتم تضمٌن المكونات الخمسة الربٌسة للمنهج التؤسٌسً فً عملٌات 

بٌة اإلسبلمٌة، واللؽة العربٌة، والرٌاضٌات، والعلوم والعلوم االجتماعٌة، س مواد الترٌحٌث ٌتم تدر ؛ والتعلمالتعلٌم 

 مستقلة. موادّ بوصفها والتربٌة البدنٌة، وتكنولوجٌا المعلومات، واالتصاالت 

 

 المستوٌات من الثالث حتى التاسع:• 

 ، وهً :تتسع دابرة المواد التً ُتدّرس فً المستوٌات من الثالث حتى التاسع، وتزداد تخصصاً 

  التربٌة اإلسبلمٌة. •

 العلوم االجتماعٌة. •

  اللؽة العربٌة. •

 التربٌة البدنٌة •

  اللؽة اإلنجلٌزٌة. •

 الفنون. •

  الرٌاضٌات. •

 تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت. •

  العلوم. •

ٌّاً فً فً هذه المرحلة من التعلٌم تنتظم معاٌٌر مناهج المواد الدراسٌة فً مجاالت  تدرس عل ى نحو متكامل، ٌقل تدرٌج
المراحل األعلى؛ حٌث ٌكون التركٌز على كل مجال على حدة . وهناك تركٌز عام فً المواد الدراسٌة جمٌعها على 

ُس  مادة مستقلة، ولكن من المفترض تداخلها بوصفها التقّصً والبحث، أما تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فإنها ُتَدر 
لرفد التعلم ضمن  ؛ . كما تخصص المدارس وقتاً لتقدٌم دروس إثرابٌةهاجمٌعاألخرى  المواد الدراسٌة فً واالهتمام بها

 هذه المواد الدراسٌة.
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 المستوٌات من العاشر حتى الثانً عشر:• 

س تدرس فً هذه المرحلة المواد الدراسٌة نفسها  هارٌة بمستوٌات معرفٌة وم لكنْ  ؛ فً المراحل السابقةالتً ُتَدر 
أعلى، مع تدرٌس فروع العلوم بوصفها مواد منفصلة ومستقلة؛ فالفٌزٌاء، والكٌمٌاء، واألحٌاء تدرس كل على حدة . 
كما سٌتضمن المنهج المدرسً مجموعة من المواد االختٌارٌة األكادٌمٌة أو المهنٌة، استجابًة لمتطلبات التعلٌم العالً أو 

 سوق العمل.

 

 ة التعلٌم الثانوي:مسارات متعددة فً مرحل

تإكد نتابج األبحاث والممارسات التربوٌة أن  األفراد ٌختلفون فً قدراتهم العامة، وتحصٌلهم، ومعدالت نموهم 

لدٌهم  همكللبة الطنهم ٌختلفون فً اهتماماتهم ومٌولهم الوظٌفٌة والمهنٌة. فلٌس إاألكادٌمً واالجتماعً والعاطفً، كما 

صلة التعلٌم ما بعد الثانوي؛ فبعضهم سٌلتحق بوظٌفة ما بعد الدراسة الثانوٌة مباشرة. بٌد أنه الرؼبة والقدرة على موا

بالدراسة النظامٌة العلٌا أم االلتحاق بالعمل الوظٌفً االلتحاق سواء أكانت رؼبة الطالب وقراره بعد التعلٌم المدرسً 

هم باستمرار )سواء للدراسة فً الكلٌة، أو الجامعة، أو الضروري أن تكون فرص التعلم متاحة ل منفإن ه وسوق العمل، 

الدراسة المنزلٌة، أو خٌارات التعلم أثناء الوظٌفة والمتعلقة بالعمل الوظٌفً(. وٌوفر اإلطار العام األساس لتطوٌر 

أن ٌدرسه  الذي ٌتوقع ًسواألساخاصة فً مرحلة التعلٌم الثانوي. فباإلضافة إلى المنهج المشترك ومسارات متعددة، 

خٌارات إضافٌة أكادٌمٌة ومهنٌة، وأخرى لتنمٌة المهارات الحٌاتٌة. وستكون هذه  بةللطلجمٌعهم، ستتوافر  لبةالط

م مع متطلبات ن  هذه المسارات جمٌعها ستتواءَ إ. كما لبةالطتفتح مجال االختٌار واسعاً أمام  حٌث ؛ َنةَ رِ المسارات مَ 

مٌسراً وسهبلً  اآلتٌةإلى المراحل  لبةالطوي(، ومتطلبات سوق العمل، مما ٌجعل انتقال الدراسة الجامعٌة )ما بعد الثان

 بعد االنتهاء من دراسة الصؾ الثانً عشر.
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 :بة للطلاإلرشاد المهنً 

وٌوضح أن كل مرحلة  كلها ، ة لئلرشاد المهنً فً المستوٌات والمراحل التعلٌمٌةوجود حاجة ماسّ  طار العامإلاٌإكد 

وبٌان ذلك على مراحل التعلٌم تحتاج إلى طرق إرشاد مختلفة؛ حٌث إن األهداؾ تختلؾ من مرحلة إلى أخرى من 

 النحو اآلتً :

باألدوار المهنٌة المختلفة،  تهممعرفلبة والطٌجب أن تهدؾ برامج اإلرشاد المهنً إلى زٌادة وعً  المرحلة االبتدائٌة:

 ل.إوالمستماعً والسلوك لسلوك االجاوالعمل فً المجتمع،  أهمٌةو

على تكوٌن مفاهٌم عن  لبةالطإلى مساعدة فً هذه المرحلة ٌجب أن تهدؾ برامج اإلرشاد المهنً  : المرحلة اإلعدادٌة

 المهارات األساسٌة وتعلم مهارات صنع القرار والتعرؾ على عالم العمل، واالنتماء النفسً إلٌه.

بالمهن  لبةالطإلى االستمرار فً تعرٌؾ فً هذه المرحلة رشاد المهنً ٌجب أن تهدؾ برامج اإل المرحلة الثانوٌة:

والتعرؾ على البدابل المهنٌة واالستعداد للدخول فً عالم العمل أو التخصص العلمً فً الجامعة لبلستعداد لمهنة 

 معٌنة.

 معاٌٌر المناهج  لدولة قطر:

 تبٌن معاٌٌر المناهج ما ٌلً:

 فً كل مستوى. محتوى المواد التً ستدرس •

 مستوى التحصٌل المتوقع فً نهاٌة كل مستوى. •

 النسبة المبوٌة للزمن المخصص لتدرٌس كل مادة. •

، ومع ذلك، فهً تترك للمدارس  لبةالطإن معاٌٌر المناهج مكتملة وشاملة من حٌث توقعاتها لما ٌنبؽً أن ٌتعلمه 
 . وهذه المرونة مهمة لتحقٌق مبادئ هذا اإلطار.لبةالطحاجات فسحة من المرونة لتفسٌر التوقعات على نحو ٌتبلءم مع 

ها تحتاج إلى مراجعة دابمة لضمان مواكبتها أحدث ن  إتتبلءم معاٌٌر المناهج على نحو جٌد مع توجه اإلطار العام، إال 
 التطورات، ومساٌرتها التقدم التكنولوجً.

 :لبة الطالمواد الدراسٌة وكفاٌات 

سٌة السٌاقات المعرفٌة البلزمة لبناء كل من الكفاٌات األساسٌة وتطوٌرها، والكفاٌات الخاصة توفر المواد الدرا

تتضمن  إن هابالمواد الدراسٌة نفسها.  إن  هذه المواد تمثل خبلصة للمعرفة والفهم اإلنسانً، وطرٌقة لتنظٌمهما، كما 

نَ ة وفاعلٌة ضمن هذه المواد. وهذه المهارات ؛ كً ٌعملوا بكفاء لبةالطمهاراتها الخاصة التً ٌحتاج إلٌها   ةُمَتَضم 

 بوضوح فً وثٌقة معاٌٌر المناهج.

 القضاٌا المشتركة:  0/2/4

 القضاٌا المشتركة

 البٌئة واالستدامة. - 2

 مهارات الحٌاة. - 0

 األمن والسالمة. - 0

 الثقافة الصحٌة. - 4

 التربٌة القٌمٌة. - 5
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 التربٌة األسرٌة. - 6
 

ال تنتمً إلى مادة دراسٌة بعٌنها أو مجال معرفً تعلمً معٌن،  وهً ، لبةالطإلٌها قضاٌا مهمة ٌنبؽً أن ٌتعرفها ثمة 

ن  –كبلًّ فً سٌاقه  –ولكنها تتقاطع مع أكثر من مادة أو مجال، تشترك معاً  فً توضٌحها ومعالجتها. هذه القضاٌا مكوِّ

، وهو ما ن ًّ  «. القضاٌا المشتركة»سمٌه مهّم فً المنهج التعلٌمً الوطن

ٌمكن لهذه القضاٌا أن فإنه  ذلك من المهم أن ٌفهم المتعلمون هذه القضاٌا ضمن المواد الدراسٌة المختلفة. وفً مقابل

ن  دراسة هذه القضاٌا سٌساعد إتهٌا السٌاق التعلٌمً المناسب لتعمٌق استٌعاب المفاهٌم فً مادة دراسٌة معٌنة. كما 

هم الصبلت والروابط بٌن المواد الدراسٌة المختلفة، فٌعزز ذلك تكامل المعرفة وٌسهم فً تكامل العملٌة على ف لبةالط

 التعلٌمٌة. 

ٌمكن أن تربط بٌن العلوم والعلوم االجتماعٌة، كما ٌمكن أن تساعد  –على سبٌل المثال  –فدراسة البٌبة المحلٌة 

 جاالتها فً مواقؾ الحٌاة الواقعٌة.فً فهم تطبٌقات هذه المواد الدراسٌة وم لبةالط

عناصر من القضاٌا المشتركة أو جوانبها بشكل مباشر  لبةالطوبالطبع، هناك أوقات أو حاالت ٌلزم فٌها أن ٌتعلم 

 ضمن مادة دراسٌة بعٌنها.

 والقضاٌا المشتركة التً ٌحددها منهج دولة قطر التعلٌمً هً:

 البٌبة واالستدامة. •

 مهارات الحٌاة. •

 األمن والسبلمة . •

 الثقافة الصحٌة. •

 التربٌة القٌمٌة. •

 التربٌة األسرٌة. •
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وسٌعنى بتناول هذه القضاٌا وبرامجها، كل على حدة، بشًء من التفصٌل فً وثابق منفصلة. وتشبه القضاٌا 
 النموذج أدناه:  ة فً طرٌقة دمجها مع المواد الدراسٌة المختلفة، كما هو موضح فًٌالمشتركة الكفاٌات الربٌس

 
 المختلفة الدراسٌة المواد مع دمجها وطرٌقة المشتركة القضاٌا( 4) الشكل

 

 

مع ‖ البٌبة واالستدامة―هناك عبلقة واضحة تتقاطع فٌها  كٌؾ أَن   –على سبٌل المثال –سنجد فً هذا التوضٌح 

دراسات االجتماعٌة، والعلوم والتكنولوجٌا فً التعلٌم فً مرحلة التعلٌم المبكر، وكذلك مع الرٌاضٌات، واللؽات، وال

. وكما هو الحال بالنسبة إلى الكفاٌات الربٌسة، فلٌس ثمة عبلقة تطابق أو انتماء محددة بٌن القضاٌا اآلتٌةمراحل التعلٌم 

القضاٌا المشتركة  أهمٌة تضمٌن جمٌعها معلمو المواد الدراسٌةٌَتَفه م لذا فإنه من المهم أن  ؛المشتركة والمواد الدراسٌة

 فً سٌاق المادة التً ٌدرسونها . هاواستٌعابلتعلم هذه القضاٌا  ؛ لبةالطفً دروسهم، وأن ٌعوا مسإولٌتهم تجاه 

 

  



39 

 األنشطة المنهجٌة اإلضافٌة 0/0

 باإلضافة إلى خبرات التعلم فً سٌاق المواد الدراسٌة والقضاٌا المشتركة، فسوؾ ٌستفٌد المتعلمون من األنشطة

 المنهجٌة اإلضافٌة، التً ؼالباً ما تكون فً صورة:

 خدمة مجتمعٌة. •

 احتفاالت. •

 أداءات ) عروض (. •

 منافسات )مسابقات(. •

 أنشطة رٌاضٌة وفنٌة وترفٌهٌة. •

 تلعب األنشطة المنهجٌة اإلضافٌة دوراً مهّماً فً جذب اهتمام المتعلمٌن وزٌادة دافعٌتهم للتعلم، وكذلك فً تمكٌنهم

ن  هذه النشاطات ٌمكن أن إمن تنمٌة اهتماماتهم وقدراتهم المتعلقة بقضاٌا تحدث خارج جدران الفصل الدراسً. كما 

تهٌا خبرات تعلٌمٌة مناسبة لبناء الكفاٌات والمعارؾ والمهارات المتعلقة بالقضاٌا المشتركة وتنمٌتها. حٌث إنها تتٌح 

والمجتمع، من خبلل انخراط الوالدٌن وؼٌرهم من األطراؾ المشاركة ذات فرصاً مهمة لتقوٌة الروابط بٌن المدرسة 

 .لبةالطبتعلُّم الصلة 

بقضاٌا المجتمع من خبلل  لبةالطو بالعمل على تطوٌر المدارس بوصفها مراكز تعلم مجتمعٌة ستنمو اهتمامات 

اطنة من خبلل االنخراط فً حل فً الوقت نفسه مهارات المو لبةالط النشاطات المنهجٌة اإلضافٌة . وسوؾ ٌطور

المشكبلت، والمشاركة فً نشاطات اجتماعٌة وبٌبٌة، مثل: مساعدة اآلخرٌن ودعمهم، والمساعدة على إٌجاد بٌبة 

 صحٌة.
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 الفصل الثالث          

 

 مفهوم الجودة:
 
 إطار لمنهج نوعً. 0/2
 محّكات الجودة. 0/0
 عة المنهج وتعدٌله.اإلطار العام بوصفه أساساً لمراج 0/0
 

 ”تهدف قطر إلى بناء نظام تعلٌمً ٌواكب المعاٌٌر العالمٌة العصرٌة وٌوازي أفضل النظم التعلٌمٌة فً العالم“ 
 

 0202رإٌة قطر الوطنٌة ―  
 
 
 

 
 إطار لمنهج تعلٌمً نوعً 0/2

 لئلطار العام وظٌفة مهمة فً تحدٌد مفهوم الجودة عندما تطبق على المنهج. 

هدؾ إلى تحقٌق منهج تعلٌمً على مستوى عالمً رفٌع ٌعكس أفضل المعاٌٌر ت ارة التعلٌم والتعلٌم العالًوزإن 

الدولٌة. وٌحدد اإلطار العام محّكات الجودة التً ٌنبؽً أن ُتْسَتْخَدْم للحكم على جودة سٌاسة المنهج التعلٌمً وتوجهاته 

 ونتاجاته .

باعتماد البنٌة واإلجراءات )العملٌات( التً تإمن التخطٌط واإلعداد ألعلى  إن جودة المنهج التعلٌمً ٌمكن ضمانها

نوعٌة من التعلٌم فً مرحلة تسبق تنفٌذ المنهج وتدرٌس محتواه. كما ٌمكن  ضبط جودة المنهج من خبلل تطبٌق 

 محّكات الجودة.

حٌث ٌتم اكتساب  ؛ وٌنظمهاالتعلم ٌتم توفٌر ضمان الجودة من خبلل الطرٌقة التً ٌبنً بها اإلطار العام عملٌة 

المعارؾ والمهارات الخاصة بالمواد الدراسٌة فً سٌاق الكفاٌات األعم واألوسع التً تساعد على تعمٌق الفهم، وتإسس 

 من تحقٌق أعلى المعاٌٌر الدولٌة. لبةالطن كِّ مَ للتعلم المستمر مدى الحٌاة. وهذا هو نوع التعلم الذي ٌُ 
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مراقبة جودة  من خبللهاناصر الربٌسة لنظام ضبط الجودة. إن مكونات اإلطار توفر محّكات ٌمكن وٌبٌن اإلطار الع 

 المنهج التعلٌمً.

ضمن السٌاق  ها؛ٌنمومضاتعلم محتوى المواد الدراسٌة أسس ٌوفر اإلطار العام للمنهج الجودة، من خبلل وضع 

بالقٌم والؽاٌات والمبادئ الواضحة.  جوانبالبلل دعم هذه األوسع للكفاٌات الربٌسة، والقضاٌا المشتركة، وكذلك من خ

 . لبة للطإن التؤلٌؾ بٌن هذه المكونات هو ما ٌصنع المنهج النوعً المتمٌز، وٌفضً إلى أداء عالً المستوى 

بدءاً من ، إلى الطلبةالتً تقدم  هاكلوٌنبؽً تطبٌق مفهوم للجودة ومقاربة لها ٌعكسان هذا النموذج  فً جوانب التعلٌم 

، وانتهاًء بالتخطٌط الٌومً جمٌعها صٌاؼة سٌاسة المنهج التعلٌمً وتوجهاته أو المشروعات التً تإثر فً المدارس

ن  النموذج نفسه ٌوفر إطار الجودة المناسب لمتابعة )رصد( وتعدٌل جوانب المنهج إللدروس، والتفاعبلت الصفٌة. أي 

 وتقوٌمها، ومراجعتها، وتعدٌلها .كافة 

 محّكات الجودة: 0/0

تشتق محكات الجودة مباشرة من اإلطار العام نفسه. إن القٌم والؽاٌات والمبادئ كلها توفر محّكات جودة ٌمكن تطبٌقها 

 ، كبر أم صؽر. واألسبلة الربٌسة الخاصة بالحكم على الجودة هً:منه، أو على أي جزء امبلً كعلى المنهج التعلٌمً 

 من المنهج فً تحقٌق الغاٌات؟هم هذا الجانب اهل ٌس •

 هل ٌعكس القٌم؟ •

 هل ٌتفق مع المبادئ؟ •

 هم فً تحقٌق القٌم والغاٌات والمبادئ التً ستضمن جودة المخرجات؟اما االستراتٌجٌات التً ستس •

 :  منهج، تفترض المبادئ أن ال فعلى سبٌل المثال ؛ تضع هذه القٌم والؽاٌات والمبادئ محّكات واسعة وصارمة للمنهج

ن  - 2  ز.ٌّ التممن تحقٌق الطلبة ٌُمكِّ

 وقدراتهم المختلفة. مستوٌاتهمٌُراعً حٌث  ؛ ومناسب للطلبة جمٌعهمشامل  - 0

 .ومرن منفتح - 0

 متوازن فً أبعاد مختلفة.  - 4

 حاجات دولة قطر واهتماماتها. وواهتماماتهم ؛  الطلبةمتصل بحاجات  - 5

 متكامل ومتماسك. - 6

 للحكم على الجودة.؛ مجموعة واحدة من المحكات  َتِمعةُمجْ ذه المبادئ وتشكل ه

كما ٌلزم أن تؤخذ محكات الجودة فً الحسبان المواد الدراسٌة، وكفاٌات الطالب، والقضاٌا المشتركة. لذا فإن هناك ثبلثة 

 : هً، و أسبلة أخرى تتصل بالجودة

 ؟ الطلبةعاٌٌر وٌدعمها فٌما ٌتعلق بمستوى تحصٌل هل ٌعزز هذا الجانب من المنهج تحقٌق أعلى الم -2

 ؟ الطلبةعلى تطوٌر كفاٌات هذا المحور  هل ٌساعد  -0
 ؟ تعلماً حول القضاٌا المشتركة هذا الجانب هل ٌتضمن  -0

 :آلتً افً الجدول  –ٌمكن تلخٌص هذه األسبلة مع محكات الجودة المتضمنة فً اإلطار العام 

 سئلة التقوٌمأ جوانب تركٌز المحكات

 تعلم ناجح ) مستمر( مدى الحٌاة. •
 نمو شخصً وأخبلقً واجتماعً. •
 مواطنة فاعلة ومسإولة. •
 التزام بالتنمٌة المستدامة. •

هل ٌسهم هذا الجانب من المنهج التعلٌمً فً تحقٌق  •
 الؽاٌات؟

 هل ٌعكس القٌم ؟ • القٌم اإلسبلمٌة والتراث الثقافً العربً  و القطري. •
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 اطؾ.االحترام والتع •
 اإلٌجابٌة والمثابرة. •
 الحقوق والمسإولٌة والنزاهة.  •

 التمٌز. •
 الشمولٌة )التعلٌم للجمٌع(. •
 االنفتاح  والمرونة. •
 التوازن. •
 األهمٌة واالرتباط. •
 التكامل والتماسك. •

 هل ٌتفق مع المبادئ؟ •

 .اهكل تحصٌل عال  للطالب فً المواد الدراسٌة •
 .همجمٌع  لطلبةلتحصٌل عال   •
 أداء عالمً رفٌع المستوى. •

هل ٌعزز هذا الجانب من المنهج التعلٌمً تحقٌق  •
أعلى المعاٌٌر وٌدعمها فٌما ٌتعلق بمستوى تحصٌل 

 ؟ الطلبة

 التفكٌر اإلبداعً والتفكٌر والناقد. •
 الكفاٌة اللؽوٌة. •
 الكفاٌة العددٌة. •
 التواصل. •
 والمشاركة. التعاون •
 التقّصً والبحث. •
 حل المشكبلت. •

 ؟ الطلبةهل ٌساعد على تطوٌر كفاٌات  •

 البٌبة واالستدامة. •
 مهارات الحٌاة.  •
 األمن والسبلمة. •
 الثقافة الصحٌة. •
 التربٌة القٌمٌة . •
 التربٌة األسرٌة.  •

 هل ٌتضمن تعلماً حول القضاٌا المشتركة؟ •

 

 بوصفه أساساً لمراجعة المنهج التعلٌمً وتعدٌله: اإلطار العام 0/0

المشروعات الكبرى وانتهاًء بخطط الدروس من ، بدءاً ها عٌجم ٌمكن تطبٌق هذه األسبلة والمحكات فً المستوٌات

 الٌومٌة، وهً بذلك تشكل األساس إلعداد مستوٌات األداء المطلوبة ومإشراتها وتطورها.  

حٌث تختص األولى بتقوٌم المنهج من حٌث فاعلٌته فً  ؛ متصلتانعملٌتان مترابطتان إّن مراجعة المنهج وتعدٌله 

 ضوء محّكات الجودة، بٌنما تختص الثانٌة بإجراء التؽٌرات وتنفٌذ القرارات التً تسفر عنها عملٌة التقوٌم والمراجعة.

 منهج التعلٌمً.وكما سبقت اإلشارة، فإن  اإلطار العام ٌتضمن محكات الجودة ألي مراجعة لل

ومن المتوقع، بل من المسلم به، أنه بمرور الوقت ومن خبلل التطبٌق والممارسة، ستظهر الحاجة إلى تحدٌث 

جوانب من المنهج، وتصوٌب ما ٌتضمنه من معلومات، كما ٌتوقع أن تبرز عملٌة ضمان الجودة الجوانب التً تحتاج 

 إلى مراجعة وتعدٌل.
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 الفصل الرابع    

 

 إلطار العام وعالقته معا
 وثائق السٌاسات التربوٌة األخرى 
 
 الت مع وثائق السٌاسات التربوٌة األخرى.الصِّ  4/2

 اإلطار العام : إطار لدولة قطر. 4/0

 اإلطار العام واألولوٌات التربوٌة. 4/0

 
 
 

 الصالت مع وثائق السٌاسات التربوٌة األخرى: 4/2

، واستراتٌجٌة 0202ة إلى تناسق اإلطار العام وتوافقه مع رإٌة قطر الوطنٌةٌشٌر الفصل األول من هذه الوثٌق

. كما ٌرتبط اإلطار العام 0216-0211، واالستراتٌجٌة الوطنٌة للتعلٌم والتدرٌب 0216-0211التنمٌة الوطنٌة لقطر 

التعلٌمً فً دولة قطر. ومن مع عدد  من الوثابق األخرى التً تعنى بالسٌاسات فً مجاالت تربوٌة مختلفة ضمن النظام 

 هذه الوثابق:

 معاٌٌر المناهج فً دولة قطر.• 

 المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن.• 

 المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة لقادة المدارس.• 

 إطار تطبٌق معاٌٌر المناهج المطور للمرحلة الثانوٌة. • 

 اإلطار العام للتربٌة األسرٌة.• 

 لة التعلٌم المبكر.المنهج التؤسٌسً لمرح• 

 اإلطار العام للسبلمة المرورٌة.• 

 اإلطار العام للتربٌة القٌمٌة.• 

 .الطلبةسٌاسة تقوٌم • 

 ؛ وتماسكهاٌتضمن اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً عناصر المنهج المختلفة، وٌصوؼها بطرٌقة تكفل تكاملها   

وتعدٌلها على نحو ٌتفق مع رإٌة قطر ، ابق والسٌاسات األخرى لمراجعة الوث ٌةلٌكون النقطة المرجعٌة واألساس

 وٌضمن جودتها .
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 إطار لمنهج تعلٌمً نوعً: 0/2
 

ٌتسق اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً وٌتوافق مع األطر العامة للمناهج فً النظم التربوٌة األفضل أداًء فً 

خصوصٌة موقعها، وتراثها، وثقافتها، ورإٌتها للمستقبل، العالم، وهو فً الوقت نفسه خاص بدولة قطر، وٌبرز 

 وٌشترك معها فً مجموعة من االفتراضات األساسٌة، وهً: 

 االعتقاد بؤن المتعلمٌن قادرون على تحقٌق إمكاناتهم وبلوغها إذا توافر لهم الدعم المناسب. •

إكد أهمٌة طرائق التعلٌم والتعلم التفاعلٌة تفضٌل الرإٌة البنائٌة االجتماعٌة فً التعلم ومفاهٌمها، والتً ت •

 والتشاركٌة، وكذلك الحاجة إلى تثمٌن خبرات المتعلم وسٌاقاته الخاصة.

 التركٌز على بناء الكفاٌات وتنمٌتها. •

اً  • ٌّ  ، من خالل مراعاة حاجاتهم المختلفة. للطلبة جمٌهمإٌجاد بٌئات تعلم مناسبة ومالئمة، توفر تعلٌماً نوع

 ة بالقٌمة المضافة لدمج تكنولوجٌات جدٌدة فً التعلٌم والتعلم لدعم تنمٌة مهارات التعلم المستمر مدى الحٌاة.الثق •

مفهوم جوهري فً ‖ التوازن―ذلك أن  ؛ دافعاً ومفهوماً محركاً ‖ التوازن―وفً الوقت نفسه ٌتمٌز اإلطار العام باعتماد 

 : ًما ٌل رإٌة قطر للتعلٌم، وهو ٌتضمن

 ازن بٌن التقلٌد والتجدٌد.التو •

 التوازن بٌن جوانب النمو المعرفً واالنفعالً والحركً. •

 التوازن بٌن المهارات األساسٌة )مثل الكفاٌة اللغوٌة والكفاٌة العددٌة(، والمهارات العقلٌة العلٌا األكثر تعقٌداً. •

 التوازن بٌن النقل واالكتساب الثقافً واإلبداع. •

 اجات الجماعة والمجتمع وحاجات الفرد.التوازن بٌن ح •

وبمعنى آخر، فإن هناك توازناً بٌن تطور كفاٌات الطالب والتركٌز على تعلم محتوٌات المواد الدراسٌة. ومهما ٌكن  

من أمر، فإن هذٌن األمرٌن ٌنظر إلٌهما على أنهما متكامبلن من حٌث إن  تعلم محتوى المواد الدراسٌة ٌتم وٌتعزز من 

الكفاٌات ال ٌمكن أن ُتبنى وُتطور إال فً السٌاق المعرفً لمادة دراسٌة )مبحث معرفً(  إن  تطور الكفاٌات، كما خبلل 

 أو أكثر.
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 : اإلطار العام واألولوٌات التربوٌة 4/0

 

 : ً، وهً ما ٌل ، األولوٌات التربوٌة التً ٌعكسها وٌإكدها اإلطار العام0202توضح رإٌة قطر الوطنٌة 

 النتقال السلس : ا - 2

، مع االهتمام أٌضاً اآلتٌةٌربط اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً مرحلة التعلٌم المبكر مع المراحل الدراسٌة 
بانتقاالت سلسة من مستوى إلى آخر. كما ٌنظر إلى تحرك الطالب عبر النظام التربوي من زاوٌة ربط التعلٌم العام 

ثر فاعلٌة، وتٌسٌر االنتقال إلى عدد  من المسارات المتاحة بعد التعلٌم المدرسً. وسوؾ بالتعلٌم المهنً  على نحو أك
حٌث ٌمكن  ؛ األساسٌةٌتشارك منهج المدارس الثانوٌة العامة والمهنٌة فً عناصر محورٌة ممتدة من خبلل الكفاٌات 

 تشجٌع انتقال الطالب عبر المسارات المختلفة وتٌسٌره فً المرحلة الثانوٌة.

 

 القراءة للفهم: - 0

ٌعنً أن االهتمام بالقراءة  ِمّما، ها كلالتركٌز على مهارات التفكٌر العلٌا والتعلم العمٌق فً مجاالت المواد الدراسٌة 
اً فً تعلم  ٌّ . وعندما ٌكون التركٌز على تطبٌق التعلم بدالً من اكتساب المعرفة، فمن الطلبةللفهم سوؾ ٌكون جزءاً أساس

 التركٌز على القراءة سٌتجاوز مجرد تعرؾ  ٌسٌر للكلمات إلى االستٌعاب والفهم العمٌق. المإكد أن

 

 :  بناء الكفاٌات وتنمٌتها من أجل مجتمع قائم على التعلم، واالقتصاد المعرفً - 0

فاٌات مطلوبة بتطوٌر الكفاٌات األساسٌة السبع التً اعتمدها اإلطار العام،  وهً ككافة عنى المواد الدراسٌة سوؾ تُ 
 فً اقتصاد معرفً فً القرن الحادي والعشرٌن، وستمكن الناشبة من التكٌؾ فً مستقبل متؽٌر باستمرار.

 

 تعزٌز مهارات التعلٌم الفنً والمهنً والتدرٌب وأبعاد كل نوع:  - 4

ل للحٌاة العامة والحٌاة إلعدادهم على نحو أفض للطلبة جمٌعهم؛سوؾ تدمج المهارات الفنٌة والمهنٌة فً المنهج العام 
اإلرشاد والتوجٌه  إن  العملٌة. وقد ٌتضمن ذلك إعداد مسارات مهنٌة متخصصة، وخصوصاً فً المرحلة الثانوٌة. كما 

على تقوٌم مواطن قوتهم واهتماماتهم فٌما ٌتعلق بالمهن الحالٌة والمستقبلٌة  بةالطلبدورهما فً مساعدة  سٌقومان المهنً
وهناك أٌضاً حاجة للتنسٌق بٌن المنهج العام والمنهج المهنً فً مدارس التعلٌم الفنً والمهنً وبرامج فً عالم العمل. 

التدرٌب فً دولة قطر، على أساس تنمٌة مجموعة الكفاٌات األساسٌة المشتركة، بما فً ذلك محور مشترك من 
 كاً بٌن التعلٌم العام والتعلٌم المهنً.المعارؾ والمهارات فً المواد الدراسٌة العامة التً تشكل قاسماً مشتر

 رعاٌة المتعلمٌن من ذوي االحتٌاجات الخاصة: - 5

ٌضع اإلطار العام للمنهج الوطنً األساس إلعداد استراتٌجٌات داعمة ومساندة وتطوٌرها ومنهج معدل و مكٌؾ أو 

ي االحتٌاجات الخاصة. إن  الهدؾ من ذو بةالطللتلبٌة حاجات ؛ حسب الضرورة  مناسبةبدٌل، ومسارات تعلٌم مختلفة 

 أكبر قدر  ُممكن من ذلك الت ّحديعلى رفع سقؾ طموحاتهم ومستوى توقعاتهم لتحقٌق  بةالطلوراء ذلك كله هو مساعدة 

 ، فً ضوء تقوٌم دقٌق لحاجاتهم وإمكاناتهم. 

بمبدأ توفٌر التعلٌم  لٌم والتعلٌم العالًوزارة التعالتزام المتخذة بهذا الشؤن بالعودة إلى  هاجمٌعوستستند القرارات 

للجمٌع دون استثناء، وبحقهم فً الحصول علٌه. ومن المنطلق نفسه، تدعو مبادئ المرونة والتوازن إلى االهتمام 

المتفوقٌن والموهوبٌن، والتركٌز علٌهم، وتوفٌر ما ٌحتاجون إلٌه من مناهج أو مواد تعلٌمٌة إثرابٌة ومحفزة  طلبةبال

 قدراتهم وتنمٌها.  تناسب

 : اإلنجاز فً االختبارات الدولٌة -6

ٌركز اإلطار العام على تطوٌر الكفاٌات بوصفها أساساً لتنمٌة المهارات العقلٌة العلٌا، مثل انتقال أثر التعلم،  

ات تعلم وسٌاق خبر ، والتطبٌق، وحل المشكبلت، وٌستحث تذكر المعلومات فً سٌاق تطوٌر المهارات العقلٌة العلٌا
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( PISA‖ )الدولً الطلبةبرنامج تقوٌم ‖ . وتلك هً جوانب التعلٌم التً تعنى بها اختبارات دولٌة مثل ثرٌة وذات معنىً 

. 

 

 توقعات التعلٌم العالً:  - 7

افٌما ٌتصل بإعداد أفضل للمتعلمٌن  بةالطل ٌهدؾ اإلطار العام إلى إرشاد المدارس والمعلمٌن و ًٌ ور . إن تطتعلًٌما عال

المهارات العقلٌة العلٌا، مثل مهارات البحث وحل المشكبلت، ومهارات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والقدرة على 

 لمتطلبات التعلٌم العالً. بةالطل اُ ٌِّ هَ التعامل مع المعلومات على نحو فاعل ومبدع، سوؾ ٌُ 

 

  تعزٌز الترابط والتماسك بٌن عناصر المنهج والتعلم الكلً: - 8

سوؾ ٌعزز اإلطار العام الروابط بٌن المواد الدراسٌة، وٌستحث التعلم الشامل والكلً. وٌحتاج           المتعلمون 

إلى فهم الصبلت بٌن العناصر المختلفة فً الحٌاة اإلنسانٌة، وكذلك فً البٌبة الطبٌعٌة والمصنعة، كما ٌحتاج المعلمون 

 على الممارسة الصفٌة.إلى فهم ما ٌعنٌه ذلك كله وانعكاساته 

 

 نقلة نوعٌة كبرى فً فهم التعلٌم والتعلم وتناوله، ونتاجات التعلم، والتقوٌم :  - 9

ٌ ة والُكبرى للمنهج ، تلك النقلةسوؾ ٌعزز اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً  التً حققتها بالفعل  النقلة النوع

ت المهمة للطرٌقة التً ٌطبق بها المنهج، والتً تقوم بها نتاجات التعلم. معاٌٌر مناهج المواد الدراسٌة من خبلل التؽٌرا

ٌّاً لتناول التعلم، فً الوقت الذي ٌشجع فٌه التعلم  وٌعزز اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً فهماً وأسلوباً شامبلً وكل

 وطموحاته.  العمٌق وبناء الكفاٌات وتطوٌرها، استجابة لحاجات المجتمع  وحاجات المتعلم

 

 الفصل الخامس      
 تطبٌق المنهج التعلٌمً

 
 
 التعلٌم والتعلم. 5/2

 التقوٌم . 5/0

 التنمٌة المهنٌة المستمرة للمعلمٌن. 5/0

 الرصد والمتابعة والتقوٌم للمدارس 5/4

 مشاركة المجتمع واألطراف المعنٌة.  5/5

 

مواد الدراسٌة فً سٌاق تعلم أوسع وأعم. وكما ٌوضح الفصل ٌعتمد اإلطار العام نموذجاً للمنهج التعلٌمً ٌضع ال

على تطبٌقه آثار ونتابج بالنسبة  تترت بلذلك فإنه  ؛ الثالث، فإن هذا اإلطار ٌقدم مجموعة محكات للتقوٌم والمراجعة

 لجوانب كثٌرة فً قطاع التعلٌم والتدرٌب. 

اك المزٌد من المعلومات الشاملة والتوجٌهات التً توفرها وتكتفً هذه الوثٌقة بتقدٌم نظرة عامة مختصرة عنها، فهن

 لمراجعة والتعدٌل فً ضوء محتوى اإلطار العام.إلى اوثابق أخرى مستقلة. وستخضع هذه الوثابق جمٌعها 
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 التعلٌم والتعلم: 5/2

، والحاجة إلى  هومبادب ًعملٌة التعلٌم والتعلم قٌم اإلطار العام للمنهج الوطنإلى ٌنبؽً أن تعكس توجهاتنا ونظرتنا 

أن تكون فاعلة، فإنها ٌجب أن تتخلل استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم.  هومبادبإبراز ؼاٌاته وتحقٌقها. وإذا كان لقٌم المنهج 

وتشٌر المبادئ إلى نقلة فً التركٌز نحو تعلم أكثر نشاطاً واهتماماً بخصوصٌة الفرد وتعلمه، وهذه النقلة ٌجب أن تتحقق 

تب على هذا كله نتابج وانعكاسات عمٌقة على أسالٌب التعلٌم والتعلم وطرابقه. تر  تستوى الفصول الدراسٌة. وعلى م

ولن ٌكون باإلمكان تحقٌق ؼاٌات المنهج التعلٌمً الجدٌدة دون تؽٌٌر هذه األسالٌب والطرابق، وكذلك نظرتنا العامة إلى 

، وكذلك  ات تتصل بطبٌعة الكتب المدرسٌة، وؼٌرها من المواد التعلٌمٌةن  هناك نتابج وانعكاسإالتعلٌم والتعلم. كما 

فً الفصل.وإذا كان الستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم أن تحقق األهداؾ األوسع، وتجسد القٌم،  مُ د  قَ أنماط خبرات التعلم التً تُ 

 وتتسق مع المبادئ، وتنمً الكفاٌات، فإنها ٌجب أن: 

 س على المعلم.تركز على المتعلم، ولٌ• 

 لبلنخراط والمشاركة بنشاط فً تعلمهم. بةللطلإلتاحة الفرصة ؛ تكون عملٌة وتفاعلٌة • 

من تكوٌن المعنى الخاص بهم،  بةالطلحٌث ٌتمكن  ؛ةتكون ذات صلة عمٌقة بخبرات المتعلم، والثقافة القطرٌة، والبٌب• 
 وممارسة التعلم ومعاٌشته بؤسلوبهم الخاص. 

 تعلٌم )أسالٌب التدرٌس/التعلٌم  وطرائقه وتوجهاته(:مقاربات لل• 

أن ٌكونوا أكثر من مجرد مصدر  –هم أن ٌنخرطوا وٌشاركوا بنشاط فً تعلمهم بتلطلإذا أرادوا  –ٌحتاج المعلمون 

لتقدٌمها إلى  ؛أن ٌكونوا مٌسرٌن للتعلم، وأن ٌهٌبوا الخبرات التعلٌمٌة المناسبةإن  علٌهم بالمعلومات، كما  بةالطلد ٌزوِّ 

أن ، ولطلبتهم، كما إنهم ٌحتاجون أن ٌكونوا قادة ومستشارٌن ومعلمٌن قادرٌن على تلبٌة الحاجات الفردٌة طلبتهم

فً عملٌة تعلم مشتركة. ومن المنتظر أن  فاعلٌن منهم شركاء جعلوالٌ ؛ هٌلشكٌعملوا على تو، المستقل  همتعلم اٌدعمو

ٌتبادلوا فٌما بٌنهم أن للوصول إلى أهداؾ مشتركة، و؛ تعاونً  و  نحعلى –على مستوى المدرسة –ٌعمل المعلمون 

، وٌتعلم بعضهم من بعض. وٌنبؽً تعزٌز توجهات النظرة الشاملة  ة والفاعلةعالناجالخبرات المتعلقة بالممارسات 

واالنضمام إلى المجتمعات المهنٌة التً تجمعها  ،ة والطالب، كما ٌنبؽً تشجٌع المعلمٌن على المشاركةوالكلٌة للمدرس

 مثل هذه التوجهات والرإى. ًنّ بَ وتَ  ،خبرات وممارسات مشتركة

 

 استراتٌجٌات تعلٌم وتعلم ملهمة:• 

إلى االنخراط  بةالطلاً. إذ ٌحتاج ٌتطلب تحقٌق ؼاٌات المنهج المتنوعة أسالٌب وطرابق وتوجهات عامة متنوعة أٌض

ٌّاً.. وٌحتاج المعلمون إلى  ٌّاً وعاطف فً العملٌة التعلٌمٌة من خبلل أنماط من التعلم تجعلهم مشاركٌن نشطٌن وفاعلٌن ذهن

طبٌعة التعلم. والمعلمون مطالبون بؤن ٌكونوا  الُمَتواِفقة معاالعتماد على مخزون واسع من االستراتٌجٌات المناسبة 

مبدعٌن فٌما ٌتصل باختٌارهم الستراتٌجٌات التدرٌس، وأن ٌشجعوا فً الوقت نفسه إبداع المتعلم فً سٌاق خبرات تعلم 

 متنوعة تم تكٌٌفها.

 

 مصادر التعلم:• 

. كما ٌجب بةالطلٌنبؽً أن تكون مصادر التعلم متسقة مع األهداؾ والقٌم والمبادئ، وأن تكون مناسبة لتنمٌة كفاٌات 

التعاون والتفكٌر الناقد. وٌنطبق هذا على  بةالطلع هذه المصادر مهارات التقصً واالستقبللٌة، وأن تنمً لدى أن تشج

 والمعلمٌن ودعم تفاعلهم. بةالطللمساعدة  دُّ عَ الكتب المدرسٌة، وسابر المواد التعلٌمٌة التعلمٌة، التً تُ 
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 التقوٌم: 5/0

التقوٌم ―والثانٌة ‖ تقوٌم التعلم―تٌن، تحققان معاً الهدؾ من التقوٌم: األولى ٌجب النظر إلى التقوٌم من زاوٌتٌن متكامل

، باإلضافة إلى مراعاة شمول التقوٌم نطاق التعلم وجوانبه المتعددة التً حددها اإلطار العام للمنهج ‖من أجل التعلم

 التعلٌمً الوطنً. 

التً تمّكن المعلمٌن  هاكلتشمل الطرابق والوسابل  فهً ؛اراتإن إجراءات التقوٌم أوسع كثٌراً من مجرد االختب

وحققوه، ومدى إتقانهم إٌاه ولّما كانت ؼاٌات التعلٌم واسعة وشاملة، فإن  إجراءات  بةالطلوؼٌرهم من معرفة ما تعلمه 

 التقوٌم ٌنبؽً أن تكون واسعة وشاملة أٌضاً. 

وجودته. وٌعرؾ هذا  بةالطلالتربوي من الحكم على مستوى تعلم ٌَُمكِّن هذا التقوٌم المعلمٌن أو النظام  تقوٌم التعلم:

النمط من التقوٌم بالتقوٌم التجمٌعً أو الختامً، وٌجرى عند نهاٌة دراسة موضوع، أو نهاٌة فصل أو عام دراسً. 

 بةالطلحصٌل أولٌاء األمور أو ؼٌرهم على ت من خبللها وٌمكن أن ٌستفاد من نتابج هذا التقوٌم فً إصدار تقارٌر ٌطلع

 فً المدرسة، أو بقابه فً المستوى نفسه.  اآلتًوإنجازهم، أو اتخاذ قرارات معٌنة، مثل انتقال الطالب إلى المستوى 

 

الضعؾ فً تعلم وهو الذي ٌوفر التؽذٌة الراجعة التً تمّكن المعلمٌن من تحدٌد مواطن القوة   التقوٌم من أجل التعلم:

 .لتعلم وإثرابه، وتحسٌن التعلٌم وا بةالطل

فً هذه العملٌة، فإن هذا النوع من التقوٌم ٌمكنهم من فهم ما ٌستطٌعون القٌام به لتحسٌن أدابهم  بةالطلوإذا انخرط  

، وال ٌنظر إلٌه بوصفه مجموعة ‖التقوٌم البنائً―أو ‖ بالتقوٌم التكوٌنً―وتقدمهم. وٌعرؾ هذا النمط من التقوٌم عادة 

العابرة والمنفصلة، ٌتم كل منها فً لحظة معٌنة، وإنما بوصفه جزءاً مستمّراً من عملٌة التعلٌم  من األحداث أو المواقؾ

صاحب هذا التقوٌم حوارات بٌن المعلم والطالب حول ما ٌفهمه الطالب تأن  بمكان والتعلم. ومن األهمٌة والضرورة

 وٌتقنه، وما ٌحتاج إلى القٌام به كً ٌحسن أداءه وتحصٌله. 

تقوٌم التعلم أم التقوٌم من أجل التعلم، ٌنبؽً أن تؤخذ فً الحسبان شمولٌة التعلم التً  اءات التقوٌم، سواء أكانإن إجر

ٌبٌنها اإلطار العام. وٌشمل ذلك المعارؾ التً تتضمنها المواد الدراسٌة، والمهارات واالتجاهات التً تتضمنها 

المعارؾ، إال أنها لٌست فاعلة دابماً فً  بةالطلجٌدة لتقوٌم مدى اكتساب  الكفاٌات. وؼالباً ما تكون االختبارات أداة قٌاس

تقوٌم مدى اكتسابهم المهارات أو االتجاهات. لذلك فإن المعلمٌن ٌحتاجون إلى مخزون من االستراتٌجٌات واألسالٌب 

تعلم الكلٌة، ومن أهمها: واكتسابهم جوانب ال الطلبةوأدوات التقوٌم األخرى التً تمكنهم من التحقق من مدى تعلم 

مهارات التفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد، والتواصل، والتعاون، والبحث والتقصً، وحل المشكبلت. وٌمكن أن ٌتضمن 

هذا عدداً من استراتٌجٌات التقوٌم مثل تقوٌم األقران، وتقوٌم اإلنجاز الجماعً، والتقوٌم المستند إلى النشاطات العملٌة، 

 ٌة، وتحلٌل األداء، وأسالٌب التقوٌم الحقٌقً )التقوٌم فً بٌبات واقعٌة(.هشفواألسبلة ال
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أن تحقق  -ال ٌرى فٌها الطالب إال ؼاٌة واحدة للتعلٌم، هً اإلعداد واألداء فً االمتحانات  -ولن ٌكون بوسع ثقافة 

 ؼاٌات اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً.

 كاسات مهمة هً:وٌترتب على كل ما سبق نتابج وانع

 ٌنبؽً أن :

 ٌكون التقوٌم أكثر من مجرد اختبارات وامتحانات.  •

 المهارات العقلٌة العلٌا، وتحقٌقهم الكفاٌات األساسٌة. الطلبةتكون هناك حاجة إلى أن ٌؤخذ التقوٌم فً الحسبان تعلم  •

ه ومبادبه وكفاٌاته، وتتناؼم معها، وأن تؤخذ فً تتوافق االختبارات واالمتحانات النظامٌة، مع قٌم اإلطار العام وؼاٌات •

 الحسبان خبرات الطالب وحاجاته وإمكاناته. 

 ٌكون التقوٌم جزءاً من عمل المعلم، والبنٌة التنظٌمٌة للمدرسة. •

ًَ كً  ؛ تكون طرابق التقوٌم مرنة بما ٌكفً •  . بةالطلمن  ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة ُتراِع

 ار العام أن ٌطبق على نحو فعال فإن كل جزء من منظومة التقوٌم ٌنبؽً أن ٌكون متسقاً معه.وإذا كان لئلط

 

 

 التنمٌة المهنٌة المستمرة للمعلمٌن: 5/0

تتناؼم مع مضامٌن اإلطار ْن أو ، ٌنبؽً أن تتوافق برامج التدرٌب األولً للمعلمٌن وبرامج التطوٌر المهنً المستمر

أن ٌطبقوا اإلطار العام بنجاح، وأن ٌعملوا على تحقٌق ؼاٌاته، وأن ٌكونوا متسقٌن  على المعلمٌنالعام للمنهج. وإذا كان 

، فبل بد فً هذه الحالة من تشجٌعهم ودعمهم كً ٌتوافق عملهم وممارساتهم  بةالطلوا كفاٌات مّ نَ مع قٌمه ومبادبه، وأن ٌُ 

اج إلى تنمٌة مهنٌة مستمرة للمعلمٌن وقادة المدارس، تتبلءم الصفٌة مع هذا كله.  إن منهجاً عالمٌاً رفٌع المستوى ٌحت

 مع مستوى المنهج وطموحاته وتدعم تحقٌقه على أرض الواقع المدرسً والصفً. 

المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن وقادة المدارس فً دولة قطر، وكافة برامج التنمٌة المهنٌة  تراعًوٌنبؽً أن 

ٌتضمنها اإلطار العام، والتوقعات التً ٌنتظر من المعلمٌن تحقٌقها، وطرابق التدرٌس التً  التوجهات التً - المستمرة

ستكون مطلوبة لتطبٌق هذا اإلطار. لذلك فإن هذه المعاٌٌر والبرامج تحتاج إلى متابعة ورصد مستمرٌن. وبالمثل فإن 

ًّ ٌنبؽً أن  ٌنبؽً توجٌه إّنه جهات التً ٌتطلبها اإلطار العام. كما التو ال ُتْؽِفلَ إجراءات تعٌٌن المعلمٌن وتدرٌبهم األول

 التطوٌر المهنً المستمر لتحقٌق هذه المتطلبات.
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 الرصد والمتابعة والتقوٌم للمدارس: 5/4

فإن  تقوٌم فاعلٌة  ِبناًء على ذلكٌنتظر من المدارس تطبٌق اإلطار العام لدولة قطر، والعمل على تحقٌق ؼاٌاته، و

فكل من ٌزور المدرسة )بؽرض المتابعة، والتقوٌم، وإعداد  ؛ؽً أن ٌكشؾ مدى نجاحها فً تحقٌق ذلكالمدارس ٌنب

ى آثاره وانعكاساته عند إصدار األحكام المتعلقة فٌتقصّ  ؛توجهاتهوٌراعً ، التقارٌر( علٌه أن ٌستند إلى اإلطار العام 

  .، وأداِبهم بشكل عامّ والمدرسة  بفاعلٌة المعلم والمدٌر

 دِ صْ ُنها من رَ ٌَُمكِّ  على َنْحو   ؛ هاجمٌع‖ خدمات التعلٌم والتدرٌب―ٌنبؽً أن تتم عملٌات تقوٌم فإنه من المنظور نفسه، و

 مدى تطبٌق هذه الخدمات لتوجهات اإلطار العام للمنهج التعلٌمً، ونجاحها فً تحقٌق ؼاٌاته.

ٌإثر فً  مّماالعام بصورة مبلبمة فً مدارسهم.  ٌجب على مدٌري المدارس، وقادتها اآلخرٌن ضمان تطبٌق اإلطار

ة. وسٌتطلب هذا رصداً مستمّراً للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة لقادة المدارس فً قادَ و مٌنبوصفهم مدٌرٌن ومقوِّ ؛ أدوارهم 

 قطر.

 مشاركة المجتمع واألطراف المعنٌة: 5/5

حلً واألطراؾ المعنٌة ذات الصلة بالتعلٌم. وٌمكن ٌشجع اإلطار العام المدارس على تقوٌة روابطها مع المجتمع الم

أن  تسهم على نحو فاعل، بالمشاركة بخبراتهم وتوفٌر فرص للتعلم ضمن  -مثل أرباب العمل المحلٌٌن–لهذه األطراؾ 

ضافٌة المنهج. إن  الشراكات مع أرباب العمل، أساسٌة لتقدٌم تعلم ٌستند إلى العمل. وٌمكن تعزٌز األنشطة المنهجٌة اإل

 بالتعاون مع طٌؾ واسع من األطراؾ المعنٌة ذات الصلة بالتعلٌم، والمإسسات المحلٌة.

مجاالت وفرص ألولٌاء األمور لدعم تعلم أطفالهم، على نحو ٌتجاوز مجرد مساعدتهم  ةحاتوهناك حاجة خاصة إل

كون فاعبلً أكثر ما ٌكون عندما ٌنخرط أولٌاء تشٌر إلى أن التعلٌم ٌ هاكل فً أداء واجباتهم المنزلٌة. و الدالبل العالمٌة

 األمور تماماً فً عملٌة التعلم. 

أنفسهم مجموعة مهمة من بٌن األطراؾ ذات الصلة؛ فهم المعنٌون أوالً بالتعلم. وٌقوم اإلطار العام  بةالطلوٌشكل 

هم وتعلمهم. إنهم الطرؾ المعنً على نحو نشط فً تعلٌم بةالطل، حٌث ٌشارك ‖البنابً االجتماعً―على نموذج التعلٌم 

 ٌجب أن ٌكون للطالب صوت مسموع فٌها. فإِنه األساسً والمحوري فً العملٌة التعلٌمٌة، ومن ثم 

 :  ، ومن بٌنها وٌنبؽً أن ٌدعم تطبٌق اإلطار العام بسلسلة من المبادرات الموازٌة 

 .م0224راسٌة المعمول بها منذ عام الرصد والمراجعة والتعدٌل المستمر لمعاٌٌر مناهج المواد الد •

، ورإٌة التعلٌم والمنهج فً اإلطار العام من جهة أخرى.  من جهة والتقوٌمرصد التناسق والتوافق بٌن معاٌٌر المعلم  •

 وضبط هذا التناسق عند الضرورة. 

 ستراتٌجٌات عملٌة.التطوٌر المستمر ألدلة تعلٌم محددة تترجم قٌم اإلطار العام  وؼاٌاته ومبادبه  إلى ا •
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 الخاتمة

ل رإٌة منهجٌة واضحة، كما ٌقوم على ٌفصّ ٌدعم اإلطار العام االنتقال إلى نموذج تعلٌمً جدٌد فً دولة قطر، وهو 

مجموعات جدٌدة من القٌم والؽاٌات والمبادئ التً تعكس الثقافة القطرٌة، ومكانة األمة فً العالم الحدٌث. وبهذا 

 ، وؼٌرها من السٌاسات االستراتٌجٌة فً سٌاق تربوي.م  0202اإلطار العام ٌضع رإٌة قطر الوطنٌة  المعنى، فإن

وٌنطبق اإلطار العام لمنهج دولة قطر التعلٌمً على مراحل التعلٌم كلها. وسوؾ ٌضع األساس للناشبة كلها فً دولة 

 سإولٌن.قطر؛ كً ٌصبحوا متعلمٌن ناجحٌن مدى الحٌاة، ومواطنٌن فاعلٌن وم
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 أ: مالحق أولٌة                  
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 :  2الملحق 

 نتاجات التعلم المتوقعة

 : مقدمة

نتاجات التعلم المتوقعة فً نهاٌة كل مرحلة تعلٌمٌة فً النظام التعلٌمً لدولة قطر. وهذه النتاجات  اآلتٌةتحدد القابمة 

 فً الحسبان: اآلتٌةٌمٌة األكادٌمٌة المتعلقة بكفاٌات مناهج المواد الدراسٌة، بؤخذ المبادئ تكمل النتاجات التعل

تإكد نتاجات التعلم الكفاٌات األساسٌة التً ٌنبؽً أن ٌنمٌها المتعلمون، جنباً إلى جنب مع الؽاٌات التربوٌة العامة لئلطار  - 1

 العام للمنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر .

على دد الفبات العامة الست لنتاجات التعلم فً النظام التعلٌمً لدولة قطر، سمات المتعلم القطري وشخصٌته المؤمولة، تح - 0

 : والفبات العامة هً .من جهة أخرى والتطور والنمومن جهة التوازن بٌن استمرار التعلم  فٌه تعكس نحو  

 تماعً .أ. متعلمون ٌبرهنون على نموهم الشخصً واألخبلقً واالج

 ب. متعلمون ناجحون مدى الحٌاة.

 ت. متعلمون مبدعون ومفكرون ناقدون.

 ث. متعلمون قادرون على التواصل بفاعلٌة .

 ج. متعلمون ٌفهمون معنى المواطنة الفاعلة، وٌقدرونها وٌمارسونها .

 ح. متعلمون ملتزمون بالتنمٌة المستدامة.

 مَ هِ اس؛ بٌنما ٌمكن لمراحل تعلٌمٌة بعٌنها أن تُ  هاكل عبر مراحل التعلٌم المختلفة ؾ النتاجات األساسٌة ذاتهااستهدسٌتّم ا – 0

ٌّة الموادّ فً إثراء التعلم وتعمٌقه فً سٌاق   ة.ضافٌّ اإلة منهجٌّ النشاطات الو الدراس

الدراسٌة  فً سٌاق المواد -وهً ذات طبٌعة عامة مشتركة  -ٌنبؽً أن توضع النتاجات المتوقعة المذكورة أعبله  - 4

حٌث ٌمكن لتقوٌم الطالب أن ٌستهدؾ المعارؾ والمهارات واالتجاهات على ؛ المختلفة )بما فً ذلك القضاٌا المشتركة( 

 متوازن. و  نح

ة سبق ذكرها. ٌفً ست فبات ربٌس - ألسباب منهجٌة - صنفت النتاجات المتوقعة فً سٌاق النظام التعلٌمً لدولة قطر - 5

ا التصنٌؾ على تحدٌد نتاجات معٌنة، إال أنه ال ٌعنً انفصال فبات النتاجات تلك بعضها عن وٌنبؽً أن ٌساعد هذ

 بعض.

ٌتسق ؛ أساساً لتطوٌر إطار مناسب للتقوٌم  –من حٌث تكاملها وترابط بعضها ببعض  –ٌنبؽً أن تكون هذه النتاجات  - 6

 مع اإلطار العام للمنهج التعلٌمً الوطنً لدولة قطر. 
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 مرحلة التعلٌم المبكر : 
المستوى    -من الروضة 

 الثانً
 2النتاج 

فه م قواع د الس  لوك ـ   -
اإلس     بلمٌة وآدابه     ا 
واتباعه  ا ف  ً مواق  ؾ 

 مختلفة.

عل ى  تطوٌر الق درةـ  -
متابع  ة خط  ط الحٌ  اة 
الشخص                            ٌة 
ومش                  روعاتها، 
وتق  وٌم م  ا إذا كان  ت 
األه  داؾ ق  د تحقق  ت، 

 وكٌؾ تحققت . 

إظه ار الق درة عل ى ـ  -
اتب    اع أنم    اط حٌ    اة 
ص    حٌة عل    ى نح    و 

 متسق؛ 

االنخراط ف ً ص نع ـ  -
 قرارات أخبلقٌة.

البرهن      ة عل      ى ـ        -
مه       ارات التن       افس 
الش  رٌؾ، والتض  امن 
عل  ى أس  اس التس  امح 

تب     ادل، واحت     رام الم
 الكرامة اإلنسانٌة.

المش  اركة بص  ورة ـ    -
فعال  ة ف  ً المناس  بات 
االجتماعٌ  ة والمهنٌ  ة 

 والوطنٌة والدٌنٌة .

ال   وعً بالعواق   ب ـ     -
الس        لبٌة لتع        اطً 

 العقاقٌر . 

تط    وٌر ق    دراتهم ـ      -
 الجمالٌة والتخٌلٌة؛

التصرؾ باستقبللٌة ـ  -
وكفاٌ    ة ومس    إولٌة، 
م     ع ال     وعً الت     ام 

 قب .بالعوا

 

 

فه  م قواع  د الس  لوك ـ    -
اإلس      بلمٌة وآدابه      ا 
واتباعه  ا ف  ً مواق  ؾ 
الحٌاة الٌومٌة، العامة 

 والمهنٌة .

احت     رام ثق     افتهم ـ       -
وتقدٌرها، وكذلك ق ٌم  

اآلخ   رٌن ومعتق   داتهم 
 وثقافاتهم .

فه م مكون ات أنم اط ـ  -
الحٌ         اة الص         حٌة 
واتباعه      ا، وص      نع 
ق رارات واعٌ  ة ح  ول 
الص      حة، والحمٌ      ة 

بٌ      ة، والتربٌ      ة الؽذا
 الرٌاضٌة. 

ال     وعً بالهوٌ     ة ـ       -
الذاتٌ   ة ذات الطبق   ات 
المتع       ددة، وك       ذلك 
هوٌ   ة اآلخ   رٌن ف   ً 
س    ٌاق ع    الم ٌ    زداد 

إدراك عولم              ة، و
فواب ده وتحدٌات  ه الت  ً 
تواج           ه الع           ٌش 
المش     ترك والتنمٌ      ة 

 المستدامة .

ال    وعً بالمب    ادئ ـ      -
والق      ٌم وتعزٌزه      ا. 
مث         ل دم         ج ذوي 
االحتٌاجات الخاص ة، 

لعدال   ة االجتماعٌ   ة وا
ف   ً س   ٌاق نش   اطات 
داخ         ل المدرس         ة 
وخارجها )كالمس اواة 
ب  ٌن الجنس  ٌن(، وف  ً 
مواق          ؾ الحٌ          اة 

 الواقعٌة .

تق       وٌم خٌ       ارات  -
الدراس  ة والعم  ل ف  ً 
ض        وء الحاج        ات 
واالهتمام                      ات 

 والقدرات الشخصٌة 

فه  م قواع  د الس  لوك ـ    -
اإلس       بلمٌة وآدابه       ا 
واتباعه   ا ف   ً مواق   ؾ 
الحٌ           اة الٌومٌ           ة 

لمختلف    ة، والمواق    ؾ ا
 العامة . 

ال     وعً بم     واطن ـ       -
ق        وتهم وض        عفهم، 
والبن   اء عل   ى م   واطن 

التؽل   ب عل   ى والق   وة، 
 مواطن الضعؾ .

معرف ة كٌفٌ ة تعزٌ ز ـ  -
م     واطن الق     وة ف     ً 
س              ٌاق عم              ل 

 المجموعة.

احت     رام ثق     افتهم، ـ       -
وتق  دٌرها وك  ذلك ق  ٌم 
اآلخ   رٌن ومعتق   داتهم 

 وثقافاتهم..

 فه  م مكون  ات أنم  اطـ    -
الحٌ          اة الص          حٌة 

 واتباعها.

إظه    ار االس    تعداد ـ      -
لفه  م ثقاف  ة  والمه  ارات

 :  اآلخ        رٌن، مث        ل
المش          اركة ف          ً )

مجموع   ات مختلط   ة، 
احت         رام ت         راثهم و

وت       راث اآلخ       رٌن، 
والمش   اركة الجماعٌ   ة 
فً المناسبات الوطنٌة 

 والدٌنٌة، واالحتف االت
).  

فهم قواع د وآداب الس لوك ـ  -
اإلس     بلمٌة واتباعه     ا ف     ً 
مواق     ؾ الحٌ     اة الٌومٌ     ة، 
ومواق     ؾ خاص     ة، مث     ل 
إج           ازات المناس           بات 
الوطنٌ        ة، واالحتف        االت 

 الدٌنٌة.

إظه    ار الثق    ة، وتق    دٌر ـ       -
ال            ذات، والمه            ارات 
الشخص            ٌة وإظه            ار 
الشخص   ٌة )ك   التعبٌر ع   ن 
اآلراء بطرٌق     ة متحض     رة 
وط    رح األس    بلة، وطل    ب 
المش             ورة وال             دعم، 
وتق  دٌمهما؛ والمش  اركة ف  ً 

ة عل ى ص نع تدرٌبات بسٌط
الق     رار؛ والمش     اركة ف     ً 
نش   اطات مجموع   ات تق   وم 

 على مهمات محددة( 

إقام    ة عبلق    ات ص    حٌة ـ      -
والمحافظ             ة علٌه             ا 
وص   ٌانتها، بم    ا ف    ً ذل    ك 

م  ع إقام  ة عبلق  ات ص  حٌة 
 أفراد من خلفٌات مختلفة.

الوعً بؤض رار التعص ب ـ  -
وج   ه عل   ى ؼٌ   ر والتعم   ٌم 

ح     ق، ومحاول     ة التؽل     ب 
رس  ة علٌهم  ا ف  ً س  ٌاق المد

ات بقاس      والموالنش      اطات 
 خارج المدرسة. والتفاعل

اتباع القواعد واإلجراءات ـ  -
لتجن     ب المخ     اطر، مث     ل 

 الحوادث واألمراض.

ال      وعً باالنفع      االت، ـ        -
والتؽل   ب عل   ى االنفع   االت 
الس   لبٌة، وإظه   ار مش   اعر 
واس          تعدادات إٌجابٌ          ة 

 استباقٌة  .

والؽض    ب  الت    وترإدارة ـ      -
والص            دمات، وح            ل 

ع          ات الشخص          ٌة النزا
 اءة.بطرٌقة بنّ 

    متعلمون
ٌبرهنون على 

نموهم الشخصً 
واألخبلقً 

 واالجتماعً
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 المرحلة الثانوٌة
، 22المستوٌات: 

22 ،20 

 المرحلة اإلعدادٌة
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مرحلة التعلٌم المبكر : من 
المستوى    -الروضة 

 نًالثا
 0النتاج 

فه   م الحاج   ة  -
إل     ى ال     تعلم 
وفرص            ه 
م   دى الحٌ   اة 

 وتقدٌرها.

إظه                ار  -
مه            ارات 
ال                   تعلم 
األساسٌة ف ً 
الق               راءة 
والكتاب             ة 
والرٌاض  ٌات 
والعل              وم 

تكنولوجٌ  ا ‖و
المعلوم    ات، 

واالتص  االت
، عل              ى ―

مس          توٌات 
 م     نعالٌ     ة 
ف    ً  التعقٌ    د

الحٌ                  اة 
الشخص         ٌة 
والعام           ة، 
وك    ذلك ف    ً 

 عالم العلم.

التمت                  ع  -
ٌ   ة ف   ً بالكفا

ال                   تعلم 
اإللكترون   ً، 
والتواص       ل 
عب                     ر 

 الشبكات.

ال                وعً  -
بالعناص         ر 
الفنٌ                   ة 
والعلمٌ            ة 
الثقافٌ               ة 
والعودة إلٌها 
عل     ى نح     و 
مناس               ب 
وناق   د. مث   ل 

تع    رؾ م    واطن  -
ق   وتهم وض   عفهم 
وأنم    اط تعلمه    م 

 المفض                     لة
 ها. جٌاتتٌسترااو

البرهن      ة عل      ى  -
مه  ارات تعلمه  م 
األساس      ٌة ف      ً 
الق  راءة والكتاب   ة 
والرٌاض           ٌات 
والعل                     وم، 

تكنولوجٌ            ا ‖و
المعلوم                ات 

، ‖واالتص       االت
وتوظٌفه  ا، عل  ى 
مس                   توٌات 
متوس      طة م      ن 

 التعقٌد.

رس       م أه       داؾ  -
تعل     م، وترتٌ     ب 

 أولوٌاتها.

القٌ  ام بمب  ادرات،  -
وتق                          وٌم 
المخ                  اطر، 
والتعام      ل م      ع 

م عواب      ق ال      تعل
على نحو مس تقل 

 مبدع.

إظهار االنضباط  -
ف        ً العم        ل، 
والقٌام بمب ادرات 
لتحس      ٌن بٌب      ة 

 عملهم .

تط                وٌر  - -
ق      دراتهم عل      ى 
تعلم كٌفٌة التعلم، 

 والتقوٌم الذاتً .

تهم اإظه   ار ق   در -
عل     ى توظٌ      ؾ 
مه  ارات تعلمه  م 
األساس      ٌة ف      ً 
الق  راءة والكتاب   ة 
والحس                اب، 
وجوانب تمهٌدٌة 
م    ن االتجاه    ات 

 العلمٌة.

تخدام المف اهٌم اس -
واالتجاه             ات 
العلمٌ        ة ف        ً 
التقص      ً ع      ن 
البٌب  ات الطبٌعٌ  ة 

 واإلنسانٌة. 

البرهن      ة عل      ى  -
ق      دراتهم عل      ى 
التوج        ه ف        ً 
الزم  ان والمك  ان 

 على نحو فعال. 

البناء على ال تعلم  -
والخب                 رات 
القبلٌة، وتطبٌقه ا 
من خبلل تنمٌتها 
عل          ى نح          و 

 منهجً متتابع.

رصد تقدمهم ف ً  -
ال     تعلم وإج     راء 

دٌبلت التع                  
 الضرورٌة.

إل        ى الس        عً  -
الس      تفادة م      ن ا

التوجٌ                       ه 
والمش               ورة، 
والمعلوم             ات 
وال    دعم، عن    دما 
ٌك         ون ه         ذا 

 مناسباً. 

ال      وعً ب      تعلم  -
مه   ارات ال   تعلم، 

إظه         ار مه         ارات  -
تعلمه  م األساس  ٌة ف   ً 
الق         راءة والكتاب         ة 

 والحساب.

مه    م البن    اء عل    ى تعل -
وخب       راتهم القبلٌ       ة، 

 وتطبٌقها.

تق      دٌر ال      تعلم م      ع  -
األق        ران والفرٌ        ق 
واس  تخدامه عل  ى نح  و 

 جٌد.

التعاون م ع اآلخ رٌن،  -
والتش       ارك معه       م، 
وإدارة النزاعات عل ى 

 نحو بناء.

تق   دٌر عمله   م وعم   ل  -
اآلخ   رٌن م   ن خ    بلل 
تحدٌ   د م   واطن الق   وة 

 والضعؾ.

الت       آلؾ م       ع أدوات  -
تكنولوجٌ  ا المعلوم  ات 

ت واالتص                        اال
 وطرابقها. 

المحافظ  ة عل   ى دافعٌ   تهم -
 للتعلم واالستمتاع به.

متعلمون  بةطل
ناجحون مدى 

 الحٌاة
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األعم            ال 
األدبٌ                ة 
والنظرٌ     ات 

 العلمٌة.  

اس             تخدام  -
أدوات 

الرٌاض     ٌات 
بص             ورة 

 -مناس           بة 
عن  د التعام  ل 
م    ع مس    ابل 
عملٌ           ة أو 

 تكنولوجٌة.

ال                وعً  -
ٌر بالمع          اٌ

األخبلقٌ          ة 
للعم                  ل 
العلم             ً، 
والع             ودة 
إلٌه                   ا، 

 واستخدامها.

تط                وٌر  -
أدوات 

فكرٌ                 ة 
ض         رورٌة 
لدراس          ات 
الحق     ة ف     ً 
التعل                 ٌم 
الع               الً، 
وك                ذلك 
التكام   ل ف   ً 
ع     الم العل     م 
)مث  ل البح  ث 
وح                    ل 

 المشكبلت(.

تط                وٌر  -
الق   درة عل   ى 
ال                   تعلم 
والتق             وٌم 

 الذاتً.
 

وتطوٌره                 ا 
واس              تخدامها 
)مث      ل تع      رؾ 
حاج     ات ال     تعلم 
ومص               ادره، 
وتط    وٌر خط    ة 
عم   ل، بم   ا ف   ً 
ذل                                ك 
اس           تراتٌجٌات 
لرص        د تق        دم 
ال     تعلم، وتق     وٌم 
النتاج      ات ف      ً 
ض     وء أه     داؾ 

 التعلم(.

إدارة  - -
المص   ادر)الوقت

، الناس وبٌب تهم( 
عل  ى نح  و من  تج 
ومس    إول مث    ل 
رس        م خط        ط 
لل   تعلم، وتوزٌ   ع 
المهم                     ات 
واالس  تجابة له  ا، 
وقٌ  ادة اآلخ  رٌن، 

ه للمواعٌد، التنبُّ و
 .  تاجاتوتقوٌم الن  
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 المرحلة الثانوٌة
، 22المستوٌات: 

22 ،20 

 المرحلة اإلعدادٌة
 9، 8، 7المستوٌات: 

 المرحلة االبتدائٌة
، 4، 0المستوٌات : 

5 ،6 

مرحلة التعلٌم المبكر : من 
المستوى    -وضة الر

 الثانً
 0النتاج 

تط                   وٌر  -
مخطط           ات 

معقدة  ةمفاهمٌّ 
ف  ً مج  االت / 
موض       وعات 

 تعلم  مختلفة .

البرهن   ة عل   ى  -
المحاكم             ة 
العقلٌ                    ة 
الص            حٌحة 
باس        تخبلص 
نت      ابج تق      وم 
عل    ى ال    دلٌل، 
ف    ً مق    دمات 

 مناسبة .

 عل  ى تع  رؾال -
مش              كبلت 
علمٌ                     ة 
وأخبلقٌ            ة، 
واالنخراط فً 
مناقش              ات 

 حولها .

عل   ى البرهن   ة  -
ق   درتهم عل   ى 
تنظ                      ٌم 
المعلوم       ات، 
وتقوٌمه            ا، 
والتش            ارك 

فٌه     ا،بطرابق  
واض                حة 
متماس               كة 

 مفهومة.

مقارن                   ة  -
المعلوم        ات/ 
المع  ارؾ م  ن 
مص                 ادر 
مختلف  ة، )مث  ل 
المعلوم          ات 
الموج             ودة 

تعرؾ المعلومات  -
المناس                      بة، 
وتحدٌ                   دها، 
والوص   ول إلٌه   ا، 
ومعالجته  ا، عل  ى 
نح        و مس         تقل 
ومسإول، بما ف ً 
ذل       ك اس       تخدام 
وس                           ابط 

جٌ                  ا تكنولو―
المعلوم                  ات 

― واالتص         االت 
وال                           تعلم 

 اإللكترونً.

ال      وعً بؤنم      اط  -
التفكٌ                           ر 
واالس                  تنتاج 
المختلف      ة )مث      ل 
االس                تداللً، 
االس               تقرابً، 
الفرض                    ً، 
المعٌ                   اري( 
واس  تخدامها عل  ى 

 نحو مناسب .

معالج                          ة  -
المعلوم              ات / 
المع     ارؾ عل     ى 
نح  و ناق  د ومب  دع 
ف   ً س   ٌاق ص   نع 
الق       رار، وح       ل 
المش                   كبلت 
المرتبط                      ة 

سة، والحٌ اة بالدرا
الٌومٌ   ة، وقض   اٌا 

 الجماعة .

االنخ      راط ف       ً  -
ح     وار متحض     ر 
بن    اء م    ن خ    بلل 
تب      ادل األفك      ار 

معالج                          ة  -
المعلوم   ات عل   ى 

ناق            د  نح            و
)تحلٌله                      ا، 
وتركٌبه                    ا، 
وتنظٌمه                   ا، 
واس             تخدامها، 
وتطبٌقه  ا  بتمٌٌ  ز 
أحكام الوق ابع م ن 

 أحكام القٌم(.

تعرؾ المعلومات  -
وتحدٌ                     دها 
والوص    ول إلٌه    ا 
ومعالجته     ا ف     ً 
س     ٌاق نش     اطات 
أكثر تعقٌداً تتصل 

 بحل المشكبلت. 

تحس   ٌن تفكٌ   رهم  -
المفه                  ومً، 
ومح                 اكمتهم 
العقلٌ    ة المج    ردة 
ف    ً س    ٌاق تعل    م 

ق           وم عل           ى ٌ
 التقصً.

سوق حج ج ت دعم  -
م       ا ٌعتقدون       ه، 
وأحكام تقوم عل ى 

 الدلٌل.

تق     وٌم خٌ      ارات  -
وص    نع ق    رارات 

 واعٌة.

رب     ط الق     رارات  -
بنتابجها على نحو 

 مسإول . 

المبادرة فٌم ا  - -
ٌتص  ل بم  ا ٌنبؽ  ً 
القٌ      ام ب      ه ف      ً 

 ظروؾ معٌنة.

تطوٌر معالج ات عقلٌ ة  -
ص    حٌحة م    ن خ    بلل 
رب         ط مق         دمات أو 

ت ابج فروض مناسبة، بن
معقول     ة، ف     ً س     ٌاق 

 استنتاجات بسٌطة.

ال  وعً بقواع  د التفكٌ  ر  -
وأنواعه واتباعه ا، كم ا 
ف  ً س  ٌاق اتب  اع أنم  اط 
لؽوٌ  ة وتطبٌقه  ا )مث  ل: 
المعجمٌ      ة والنحوٌ      ة 
والداللٌ      ة والص      وتٌة 

 والكتابٌة(.

عق    د ص    بلت مناس    بة  -
ب        ٌن الموض        وعات 
المحسوس    ة وتمثبلته    ا 

 المجردة الرمزٌة.

ال   وعً باألخط   اء ف   ً  -
لمحاكم         ة العقلٌ         ة ا

 ومحاولة  تصحٌحها.

 عل             ى تع             رؾال -
المعلوم   ات وتحدٌ   دها، 
والوص         ول إلٌه         ا، 
ومعالجته   ا ف   ً س   ٌاق 
نشاطات بسٌطة تتص ل 
بالكفاٌ           ة اللؽوٌ           ة 

 والكفاٌة العددٌة.

مقاربة المعلوم ات  - -
عل   ى نح   و مب   دع م   ن 
خ     بلل ط     رح أس     بلة 

 والبحث عن إجاباتها .

متعلمون مبدعون 
 ومفكرون ناقدون
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عل  ى الوس  ابط 
اإلعبلمٌ     ة أو 
اإلنترن         ت(، 
وص                 وغ 
وجه  ات نظ  ر 
شخص               ٌة 

 وناقدة .

تط                   وٌر  -
مه                ارات 
التخٌ    ل، بم    ا 
ف         ً ذل         ك 

ت العل  م مج  اال
 والتكنولوجٌا.

 تض                 مٌن -
المعلوم      ات / 
المع              ارؾ 
المهم     ة ف     ً 
س     ٌاق عم     ل 
مش  روع معق  د 
ومبتك                 ر 
م    رتبط بح    ل 
المشكبلت ف ً 
الحٌاة الخاصة 
والعام                 ة 

 والمهنٌة .
 

والحج   ج، وتق   وٌم 
ص     حتها )أفك     ار 
اآلخ                     رٌن( 
واالس  تعداد لتبن  ً 
وجه         ة نظ         ر 
مختلف   ة، إذا ك   ان 

 هذا  مناسباً .

معالج                          ة  -
المعلوم   ات عل   ى 
نح   و ناق   د مب   دع 
م           ن خ           بلل 
التش  ارك فٌه  ا م  ع 
اآلخ       رٌن ف        ً 

نش     اطات  س     ٌاق
تق           وم عل           ى 
التقص      ً، مث      ل 
عمل المشروعات 

. 

ال      وعً بفواب      د  -
التفكٌ    ر الجمع    ً 
واس                  تخدامه 

 بصورة جٌدة.

تق        وٌم نوعٌ        ة  -
معلوم               اتهم / 
مع                     ارفهم، 
والطرٌق     ة الت     ً 
اس     تخدمت فٌه     ا 

 ألؼ  راض مختلف  ة
أي: م               ا إذا ، 

كان       ت مناس       بة 
وشاملة وصحٌحة 

أم ،  وأخبلقٌ            ة
 ؼٌر ذلك ؟
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مرحلة التعلٌم المبكر : من 
المستوى    -الروضة 

 الثانً
 : 4النتاج 

تحس                 ٌن  -
مه  اراتهم ف  ً 
التواص             ل 

الش             فوي،  
والكفاٌ               ة 
اللؽوٌ                 ة 
والكفاٌ               ة 
العددٌ    ة إل    ى 

س                توى م
المس            تخدم 
ًّ بلؽ  تهم  الكف  

األم، 
والمس        تخدم 
ًّ باللؽ   ة  الكف   
اإلنجلٌزٌ       ة، 
والمس        تخدم 
المس  تقل بلؽ  ة 

 أخرى.

 –االنتب           اه  -
عن  د اس  تخدام 

إل ى  –اللؽات 
جوان                 ب 
مح    ددة مث    ل 
صحة التعبٌ ر 
وطبلقته وفق اً 
لمواق               ؾ 
مختلف     ة ف     ً 
الحٌ                    اة 
الخاص               ة 
والعام                ة 

 والمهنٌة.

ام  تبلك توج  ه  -
طٌ     ب نح     و 

األدب 
س       تخدام واال

المب    دع للؽ    ة 
ف      ً أن      واع 
مختلف    ة م    ن 
الكتاب                  ة 

 الشخصٌة.

إظه                  ار  -
مه   ارات ف   ً 
المناقش              ة 

تحس  ٌن مه  اراتهم  -
ف       ً التواص       ل 

ة الش فوي و الكفاٌ 
اللؽوٌ   ة والكفاٌ   ة 
العددٌ        ة إل        ى 
مستوى المس تخدم 
المس    تقل بلؽ    تهم 
األم، والمس     تخدم 
المس     تقل باللؽ     ة 
اإلنجلٌزٌ                ة، 
والمس                  تخدم 
األساس     ً بلؽ      ة 

 أخرى.

فه       م خطاب       ات  -
ونص   وص أكث   ر 
تعقٌ   داً وإنتاجه   ا، 
مع تركٌ ز خ اص 
عل                ى األدب 
واس    تخدام اللؽ    ة 
ف         ً مواق         ؾ 
مختلفة ف ً الحٌ اة 

 الواقعٌة.

 ال         تمكن م         ن -
اس                        تخدام 

تكنولوجٌ                 ا ―
المعلوم                  ات 

، ‖واالتص        االت
ووسابط التواصل 

االجتم               اعً،  
بمراع   اة القواع   د 

 األخبلقٌة.

ال         تمكن م         ن  -
وس     ابط مختلف     ة 
للتعبٌر الفنً على 
نح          و مب          دع 
واس    تخدام أدوات 
تقلٌدٌ     ة وحدٌث     ة 
ف           ً س           ٌاق 
االنش                ؽاالت 

 الفنٌة.

ال         تمكن م         ن  -
عناص     ر ت     ارٌخ 

 الفن والموسٌقى.

تحس  ٌن مه  اراتهم  -
ف         ً الق         راءة 
والكتاب  ة والكفاٌ  ة 
العددٌ        ة إل        ى 
مس                         توى 
االس                    تخدام 
المس   تقل، بلؽ   تهم 
األم، والمس      توى 
األساس    ً باللؽ    ة 

 اإلنجلٌزٌة .

فه        م  رس        ابل  -
ش     فوٌة وكتابٌ     ة 
أكث         ر تعقٌ         داً 
وإنتاجه       ا م       ن 
خبلل االنتباه إل ى 

 مواق  ؾ االتص  ال
المختلف                        ة 

 وأنماطها.

إبداء رأٌه م بش ؤن  -
موض               وعات 

وال   دفاع مختلف   ة، 
ر ع        ن المب        رّ 
بطراب    ق  آرابه    م

 متحضرة.

فه      م العناص      ر  -
األساس   ٌة للثقاف   ة 
اإلعبلمٌ                  ة، 

تكنولوجٌا ―وثقافة 
المعلوم                  ات 

‖ واالتص           االت
)أي ال                وعً 
بوس  ابط االتص  ال 

مث     ل  –الحدٌث    ة 
اله    اتؾ والتلف    از 
والرادٌو، بم ا ف ً 

ت ذل     ك معلوم     ا
وتقنٌ   ات اتص   ال 
جدٌ   دة(، والق   درة 

 على ممارستها.

التقرٌ       ب ب       ٌن  -
النش   اطات الفنٌ   ة 
)مث    ل الموس    ٌقى 
وال                      رقص 

ال   تمكن م   ن العناص   ر  -
األساس   ٌة ف   ً الق   راءة 
والكتاب         ة والكفاٌ         ة 
العددٌ       ة )أي األلف       ة 
ب         الحروؾ وبنٌ          ة 
النص     وص البس     ٌطة، 
واأللف        ة باألع        داد، 
ورب           ط الرم           وز 
الرٌاضٌة بموض وعات 

 محسوسة مختلفة ( .

ال   تمكن م    ن مه    ارات  -
ٌة هالتواص        ل الش        ف

والمكتوب  ة بلؽ  تهم األم، 
 لؽة اإلنجلٌزٌة. وبال

اس          تخدام الق          راءة  -
والكتاب       ة ومه       ارات 

ٌة، هالتواص       ل الش       ف
وك        ذلك المه        ارات 
العددٌة فً ح ل مس ابل 
بس      ٌطة عل      ى نح      و 
تع  اونً، وف  ً مواق  ؾ 

 الحٌاة الٌومٌة . 

ال    وعً بالق    درة عل    ى  -
اتب    اع قواع    د الح    وار 
المتحض     ر، وإظه     ار 

 هذه القدرة .

إظهار المعرفة بؤدوات  -
/ وس         ابط بس         ٌطة 

عبٌ     ر، وممارس     تها للت
)أي : وس     ابط لفظٌ     ة 
وؼٌ  ر لفظٌ  ة، ورم  وز 
رٌاض    ٌة، وموس    ٌقٌة، 
والرس      م، واألل      وان، 

 واألشكال(

تنس         ٌق الوظ         ابؾ  -
والحرك     ات الجس     مٌة 
وضبطهاـ والتنسٌق مع 
اآلخ   رٌن ف   ً األلع   اب 
والنش    اطات الجس    مٌة 

 األخرى .

متعلمون قادرون 
على التواصل 

 بفاعلٌة.
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والق  درة عل  ى 
االنخ  راط ف  ً 
من           اظرات 
عام     ة عل     ى 

 نحو بناء.

اس               تخدام  -
تقنٌ  ات جدٌ  دة 
للتعبٌ    ر ع    ن 
أنفس               هم، 
والمش        اركة 
ف    ً تواص    ل 
ش                 بكً، 
وجماع         ات 
الممارس         ة، 
عل      ى نح      و 
مس                  تقل 

 ومسإول . 

الفه     م الناق     د  -
بل للرس              ا

اإلعبلمٌ           ة 
)بم  ا ف  ً ذل  ك 
رس                  ابل 
وس                 ابط 
التواص             ل 
االجتم     اعً( 
والمش        اركة 
ف  ً التواص  ل 
اإلعبلم           ً 
عل                       ى 
مس           توٌات 
المدرس             ة 

 والجماعة.

االرتق               اء  -
هم الفّن  ً بِحسِّ  

، وتعزٌ         زه 
وتنمٌ                  ة 
االهتم              ام 
ال                     دابم 
والمتخص  ص 
بؤنم                  اط 
مختلف    ة م    ن 

 التعبٌر الفنً.

ل ى تنمٌة الق درة ع -
نق       د اإلع       بلم، 
وؼٌ   ر ذل   ك م   ن 

 الرسابل العامة.

والتمثٌ                       ل 
واأللع                     اب 
والرس    م(. عل    ى 
نح         و مب         دع، 
وتط                        وٌر 
الحساسٌة الفنٌ ة / 

 الجمالٌة . 

االنخ      راط ف      ً  -
نش                       اطات  

رٌاض    ٌة وفنٌ    ة، 
ٌّ   اً وبالتع   اون  فرد
م        ع آخ        رٌن، 
لل       دخول، ف       ً 

ٌفة، منافس  ات ش  ر
وتض       امن م       ع 

 المجموعة.
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 انوٌةالمرحلة الث
، 22المستوٌات: 

22 ،20 

 المرحلة اإلعدادٌة
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 المرحلة االبتدائٌة
، 4، 0المستوٌات : 

5 ،6 

مرحلة التعلٌم المبكر : من 
المستوى    -الروضة 

 الثانً
 : 5النتاج 

المشاركة ف ً  -
ص   نع الق   رار 
ف     ً األس      ر 
والم       دارس، 
والجماع      ات 
المحلٌ              ة، 
والعملٌ          ات 
الوطنٌ               ة 

 ع .األوس

تبن       ً ق       ٌم  -
حق                   وق 
اإلنس               ان 
ومبادبه              ا 
)مث                   ل: 
محارب               ة 

 التعص             ب
والتمٌٌ   ز ف   ً 

 ه   ااألن  واع كل
، ومحارب        ة 
الفق                      ر 
والتهم        ٌش، 
وتعزٌ               ز 
المس  اواة ب  ٌن 
الجنس         ٌن(، 
وك                  ذلك 
المه           ارات 
العقلٌ                  ة 
والتش       اركٌة 
ف    ً مواق    ؾ 
تتصل بالحٌ اة 
الخاص               ة 
والعام                ة 

 والمهنٌة . 

إبداء االهتمام  -
بالقض              اٌا 
العام                 ة، 

هام ف  ً واإلس  
ح                         ل 
المش         كبلت 
عل  ى مس  توى 
المدرس             ة 
والجماعة من 

حف  ظ كرام  ة ك  ل  -
 شخص . 

تثم  ٌن التن  وع م  ن  -
خ       بلل إظه       ار 
التس                        امح 
واالحت  رام ودم  ج 
األف  راد م  ن ذوي 
االحتٌاج                ات 

 الخاصة.

ال      وعً بكٌفٌ      ة  -
ارتب        اط الق        ٌم 
والقواع                      د 
األخبلقٌ  ة بالحٌ  اة 
المدنٌة، والقواع د 

لمع                    اٌٌر وا
 القانونٌة.

إظهار ق ٌم حق وق  -
اإلنس  ان ومبادبه  ا 
فً الحٌاة الٌومٌ ة 
)مث      ل محارب      ة 
التعصب والتمٌٌز 

 ،ة نواعهم  ا كاف   بؤ
ومحارب    ة الفق    ر 
والتهم                 ٌش، 
وتعزٌ  ز المس  اواة 

 بٌن الجنسٌن ( . 

عق        د ص        بلت  -
مبلبم         ة ب         ٌن 
الت    ارٌخ المحل    ً 
القط  ري، وت  ارٌخ 
الع    الم؛ وتوجٌ    ه 
أنفس         هم ف         ً 

المك   ان الزم   ان و
 بصورة متكافبة.

ال      وعً بس      ٌاق  -
دول  ة قط  ر ودول 
مجل    س التع    اون 
الخلٌج       ً ف       ً 
ممارس  ة الحق  وق 

 والمسإولٌات .

المش      اركة ف      ً  -
ص    نع الق    رارات 

ال       وعً ب       دور  -
الجماع  ة المحلٌ   ة 
والناس فً ت وفٌر 
المس                      اعدة 
والخ     دمات ف     ً 

و  مواق   ؾ عادٌ   ة
اس  تثنابٌة مختلف  ة، 
ولحاج   ات أف    راد 
وجماع  ة  مختلف  ة 

. 

معرف   ة العناص   ر  -
األساس   ٌة لت   ارٌخ 
دول          ة قط          ر 
والجماع                ات 
المختلف      ة الت      ً 

 تعٌش فٌها .

ال     وعً المبلب     م  -
ب                       الحقوق 
المش                    تركة 

 لؤلف                        راد،
واس    تخدامها ف    ً 
أسرهم ومدارسهم 
وجماع                 اتهم 

 المحلٌة .

ال                           وعً  -
باإلس               هامات 
المختلف      ة الت      ً 

ق   دمها ٌمك   ن أن ٌ
األف                        راد، 
واالنخ   راط فٌه    ا 
لتحقٌ      ق س      عادة 
جماع                    اتهم 
المحلٌ                       ة، 
والجماع                ات 

 األوسع.

المش      اركة ف      ً  -
ص       نع الق       رار 
ال  دٌموقراطً ف  ً 
األس  ر والم  دارس 

 . 
إدارة النزاع               ات -

وحله ا عل  ى نح و بن  اء 

إظه     ار وع     ً أكث     ر  -
بٌب  تهم المحلٌ  ة، تعقٌ  داً ب

والبٌب           ة األوس           ع 
)األس        رة، رٌ        اض 
األطف      ال ؛ الجماع      ة 
المحلٌ  ة( وكٌ  ؾ تعم  ل 
) القواع    د األساس     ٌة، 
والمواعٌ    د، والحق    وق 
والمس                      إولٌات؛ 

 والتوقعات(.  

تع         رؾ العناص         ر  -
والروابط المشتركة مع 
اآلخ     رٌن، واألم     اكن 

 والظواهر واألشٌاء.

مراع       اة احتٌاط       ات  -
األم          ن األساس          ٌة 

اإلج     راءات  ومعرف     ة
الت    ً ٌنبؽ    ً اتخاذه    ا 
لتجن  ب المخ  اطر الت  ً 
ته    دد حٌ    اتهم وحٌ    اة 
اآلخرٌن )مث ل القواع د 

 المرورٌة(.

إدارة النزاع       ات   - -
بص  ورة بن  اءة  وحله  ا 

 بتعلم كٌفٌة التوافق.

متعلم   ون ٌفهم   ون 
معن     ى المواطن     ة 
الفاعل                           ة، 
وٌق                   درونها، 

 وٌمارسونها.
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خ                    بلل 
االنخ  راط ف  ً 
خدم                    ة 
الجماع           ة، 
وؼٌ     ر ذل     ك 
من النشاطات 
مث                        ل 
الحم          بلت، 
وجم                   ع 
التبرع         ات، 
وحش  د التؤٌٌ  د 

 للقضاٌا؛

االس          تخدام  -
الجٌ                     د 
لمهاراتهم ف ً 
المن          اظرة، 
واالنخ        راط 
ف                          ً 
المن        اظرات 
العام    ة عل    ى 

 نحو بناء .

حماٌ   ة البٌب   ة  -
 الطبٌعٌ              ة

والمص       نعة، 
واإلس  هام ف  ً 
التط                ور 
المس   تدام م   ن 
خ                    بلل 

نش             اطات  
ش                 بكٌة، 
وجماع         ات 

 ممارسة.
 

ف          ً األس          ر 
والم                   دارس 

 والجماعات .

إب      داء االهتم      ام  -
بالقض   اٌا العام   ة، 
واإلسهام ف ً ح ل 
المش   كبلت عل    ى 
مس  توى المدرس  ة 
والجماعة  )مث ل: 

ق    ؾ تحدٌ    د الموا
الت        ً تتطل        ب 
الت                        دخل، 
والوص     ول إل     ى 

 حلول مناسبة ( .

تط       وٌر وع       ً  -
إعبلم       ً ناق       د 
واس  تخدام وس  ابط 
اإلع   بلم لمناقش   ة 

 القضاٌا العامة.

حماٌ  ة البٌب  ة  - -
الطبٌعٌ                       ة 
والمص                  نعة 
واإلس       هام ف       ً 

 التطور المستدام.

ب  تعلم كٌفٌ  ة التف  اوض 
والتواف         ق وتبن         ً 

 منه   ا ٌس   تفٌدمواق   ؾ 
 الطرفان.
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 المرحلة الثانوٌة
، 22المستوٌات: 

22 ،20 

 المرحلة اإلعدادٌة
 9، 8، 7المستوٌات: 

 المرحلة االبتدائٌة
، 4، 0المستوٌات : 

5 ،6 

مرحلة التعلٌم المبكر : من 
المستوى    -الروضة 

 الثانً
 6النتاج 

فه     م الكفاٌ     ات  -
األكثر تخصصاً 
المطلوب                  ة 
لمواق   ؾ الحٌ   اة 
ودروب العم     ل 
المختلف  ة )مث  ل: 
المج                 االت 
اإلنس                   انٌة 
والعملٌ                    ة 

نولوجٌ        ة والتك
 والخدمٌة(.

ال                        وعً  -
بتط                ورات 
أس    واق العم    ل 
اإلقلٌمٌ                    ة 

 والعالمٌة.

الوعً بتح دٌات  -
وف     رص ع     الم 
ٌ    زداد عولم    ة. 
مثل تعلم الع ٌش 
المش                ترك، 
واقتص                   اد 
المعرف                  ة، 
والتنمٌ                     ة 

 المستدامة.

تخط                      ٌط  -
مشروعات أكثر 
تعقٌداً وإدارته ا، 
مث                            ل: 
مش             روعات 
خدمة الجماع ة؛ 
والمش       روعات 
العلمٌ                       ة 

جٌ      ة، والتكنولو
والمش       روعات 
الثقافٌ   ة لتحقٌ   ق 
أه    داؾ معٌن    ة 
)مث    ل: القٌ    ادة، 
التف                وٌض، 
التحلٌ                    ل، 
التواص                ل، 
التلخ               ٌص، 
والتقوٌم، حس ب 

ال  وعً بالكفاٌ  ات  -
األساس                      ٌة 
المطلوب  ة لمواق  ؾ 

تلف    ة، الحٌ    اة المخ
ودروب العم       ل، 
بم      ا ف      ً ذل      ك 
الكفاٌ ات المتص  لة 

بتكنولوجٌ                ا ―
المعلوم                  ات 

 واالتصاالت .

االس       تفادة م       ن  -
التوجٌ    ه / ال    دعم 

 المهنً المتاح .

ام   تبلك مه   ارات  -
تنظٌمٌ  ة، والق  درة 
عل      ى المب      ادرة 
والعم         ل م         ع 
اآلخ       رٌن ف        ً 
س     ٌاق نش     اطات 
تق           وم عل           ى 
التقص      ً وح      ل 

 المشكبلت .

تخط                          ٌط  -
مش                 روعات 

إدارته   ا بس   ٌطة و
لتحقٌ     ق أه     داؾ 
)القٌ                        ادة، 
التف                    وٌض، 
التحلٌ                        ل، 
التواص                    ل، 
التلخ                   ٌص، 
والتقوٌم حسب م ا 

 ٌكون مناسباً .

ال     وعً بف     رص  -
الدراس   ة والعم   ل 
المطلوب  ة، وتق  وٌم 
الخٌ      ارات ف      ً 
ضوء االهتمامات 
والق                     درات 
والحاج                   ات 

 الشخصٌة . 

تحدٌ     د الم     وارد  -
المطلوب                      ة 

ام   تبلك مه   ارات  -
تنظٌمٌ  ة، والق  درة 
عل          ى اتخ          اذ 
مبادرات، والعم ل 
م  ع اآلخ  رٌن ف  ً 
س         ٌاق عم         ل 
األق                          ران 

 والمجموعات؛

تط    وٌر مه    ارات  -
الحٌاة واستخدامها 
بص    ورة مناس    بة 
)مث   ل : الته   ذٌب، 
وال  وعً باألفك  ار 
والمخ                 اطر، 
واحت  رام  القواع  د 
األساس  ٌة للص  حة 

ظاف                     ة؛ والن
وال  وعً بالقواع  د 
األساس                      ٌة 
واإلج              راءات 
للبق    اء عل    ى قٌ    د 
الحٌاة ف ً ح االت 
الك    وارث وؼٌ    ر 
ذلك م ن المواق ؾ 
الص       عبة( ف       ً 
س     ٌاق نش     اطات 
ذات ص                    لة 

 بالجماعة .

تنمٌ       ة ال       وعً  -
بالبٌبة االجتماعٌ ة 
والطبٌعٌ     ة فٌم     ا 
ٌتص   ل ب   المجتمع 
المحل   ً، والع   الم 

 األوسع .

توس       ٌع آف       اقهم   -
وار فٌما ٌتعلق ب ؤد

 همالن  اس ونش  اطات
بوص                   فهم  ؛

منتج                          ٌن 
ومس             تهلكٌن / 
ومس                  تفٌدٌن 
وع  املٌن وأرب  اب 
عم       ل ؛ وق       ادة 

اإلحس      اس بالدافعٌ      ة  -
 والحماس           ة تج           اه

نشاطات  )ال تعلم( الت ً 
تتطل  ب جه  داً وتركٌ  زاً 

 وتكرٌساً؛

تط  وٌر مه  ارات الحٌ  اة  -
واس     تخدامها بص     ورة 
مناس  بة )مث  ل الته  ذٌب، 
وال        وعً باألفك        ار 
والمخ    اطر، واحت    رام 
قواع            د الص            حة 
والنظاف       ة، وال       وعً 
بالقواع       د األساس       ٌة 
واإلج     راءات  للبق     اء 
عل    ى قٌ    د الحٌ    اة ف    ً 
حال          ة الك          وارث، 

مواق  ؾ وؼٌره  ا م  ن ال
 الصعبة(.

تنمٌ      ة فه      م أساس      ً  -
لحق          وق اإلنس          ان 
واحترام   ه، والتس   امح، 
واحت           رام ال           ذات 

 واآلخرٌن.

تنمٌ    ة ال    وعً بالبٌب    ة  -
االجتماعٌ   ة والطبٌعٌ   ة 
فٌم   ا ٌتص    ل ب    المحٌط 
الم  ؤلوؾ ح  ولهم )مث  ل 
األس        رة والمجتم        ع 

 المحلً(.

تط  وٌر الفه  م األساس  ً  -
للحاج     ة إل     ى حماٌ     ة 
البٌب       ة، والكابن        ات، 

عمال الفردٌ ة وذلك باأل
 والجماعٌة.

تنمٌة ال وعً باألنش طة  -
اإلنس      انٌة، وإمكانٌ      ة 
اإلس       هام الشخص       ً 

 المبكر فٌها.

إتق    ان اس    تخدام أدوات  -
         وإج       راءات بس       ٌطة

ف     ً س     ٌاق  ه     اوإنتاج
األلع       اب واألنش       طة 
العملٌ   ة )مث   ل الرس   م، 

متعلمون ملتزمون 
 بالتنمٌة المستدامة.
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م          ا ٌك          ون 
 مناسباً(.

إظه          ار روح  -
العمل ومهارات ه  

فً المشروعات 
 التجارٌة؛

ممارس  ة أخ  بلق  -
 العمل.

إظه  ار المرون  ة  -
واإلب                   داع 

 والمسإولٌة .

ال                        وعً  -
بالكفاٌ                 ات 

 والمهم                ات
المطلوب     ة ف     ً 
الحٌ  اة الخاص  ة، 
والعام                     ة 
والمهنٌ           ة؛ و 
الت      دلٌل عل      ى 

 امتبلكها .

اس         تخدام  - -
األدوات 

واإلج          راءات 
المناسبة للتنافس 
ف         ً س         وق 

مث     ل:  ،العم     ل
كتاب    ة الس    ٌرة )

الذاتٌة، ورسابل 
الدافعٌة، وإعداد 
مل    ؾ اإلنج     از 

 .(الشخصً

وتقوٌمه       ا ف       ً 
س      ٌاق األنم      اط 

 المختلف        ة م        ن
النش                    اطات 

 : أي ،اإلنس       انٌة
 الم     الو الوق     ت)
الموارد البش رٌة و
المراف                     ق و
  األدواتو

  والقواع                       د
 .والقٌادة(

الوعً باالستخدام  -
المناس   ب لم   وارد 
الطبٌع  ة ف  ً قط  ر 

 والعالم .

ال       وعً ب       دور  -
المنظم                    ات 
الوطنٌة واإلقلٌمٌة 
والدولٌ        ة ف        ً 
تعزٌ      ز التنمٌ      ة 

 .المستدامة

إظه      ار أخ      بلق  -
العم   ل، بم    ا ف    ً 

 ذل          ك، ح          سّ 
التض                      امن 
والتن                      افس 

 الشرٌؾ.

 فرق، وأعضاء .

توسٌع آف اقهم  - -
فٌم         ا ٌتص         ل 
بالنش                  اطات 
اإلنس  انٌة وآثاره  ا 
عل         ى الحٌ         اة 
والعم     ل والبٌب     ة 
)مث    ل الص    ناعة، 
الخ                    دمات، 
الزراع                     ة، 

 والمواصبلت ( .

 والِحَرؾ الٌدوٌة(.

 



65 

 : 0الملحق 

 المنهج المدرسً تضمٌنها فًرات المواد الدراسٌة : توصٌفها ومبرّ  

 

 : التربٌة االسالمٌة -1

 المنهج المدرسً ؟ فًالتربٌة اإلسالمٌة  تم تضمٌنلماذا 

تسهم التربٌة اإلسبلمٌة فً فهم حقٌقة الكون، وإدراك الحكمة من خلق هللا سبحانه وتعالى الكابنات الحٌة وؼٌر الحٌة، 

دٌد هوٌة المتعلم )المسلم(، وفهمه وتقدٌره ثقافته وتقالٌده، كما تسهم فً تنمٌة البعد الروحً للشخصٌة اإلنسانٌة، وتح

وتطوٌر الكفاٌات األخبلقٌة واالجتماعٌة البلزمة لحٌاة األسرة، وكذلك لحٌاة الفرد االجتماعٌة والمهنٌة. وتسهم كذلك فً 

 األخرى على أساس حوار ثقافً وإٌمانً متبادل. تنمٌة روح التسامح، و احترام األدٌان

 ما الذي ٌكتسبه المتعلمون؟ 

 المعرفة:

 سوؾ ٌتمكن المتعلمون من :

كما  -جل وعبل -تحقٌق إدراك  أعمق لعظمة هللا سبحانه وتعالى، وفهم خلقه، والخضوع ألوامره واجتناب نواهٌه  •

 ٌعكسها القرآن الكرٌم، وتوضحها السنة النبوٌة.

 هم دٌنهم اإلسبلمً وتقدٌره، والتزام آدابه وأخبلقه، وَتَفهم األدٌان السماوٌة األخرى، وإنزالها منزلتها.ف •

اإللمام بسٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه الكرام والسلؾ الصالح من األمة؛ لبلقتداء بهم والسٌر على طرٌقهم  •

 وفق منهج  سلٌم  واضح.

 المهارات :

وة القرآن الكرٌم وفق أحكام التجوٌد واألداء الصحٌح، وإخراج الحروؾ من مخارجها الصحٌحة مع مراعاة إتقان تبل •

 حق الحرؾ ومستحقه من الؽنة والمدود. 

التمكن من أسالٌب الحوار ومهارات اإلقناع، من خبلل اقتفاء أثر الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً الحدٌث وآداب  •

 المجالس.

حل المشكبلت وتنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا؛ للوصول إلى المعرفة الٌقٌنٌة، من خبلل التعمق فً أمثلة القدرة على  •

 القرآن والسنة .
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 االتجاهات :

 دولة قطر.إلى االنتماء الوطنً و،  لعالم اإلسبلمً، واالعتزاز بالعادات والتقالٌدإلى ااالنتماء  •

قرآن الكرٌم وتفسٌر آٌاته التً تتسم باألسلوب الفنً فً التعبٌر الرابع وكذلك تنمٌة الذوق الجمالً من خبلل مجال ال •

 الحدٌث الشرٌؾ.

الحقوق والواجبات وتقوٌة العبلقات بٌن أفرد المجتمع،  وتحقٌق التكافل معرفة ترسٌخ القٌم واإلٌمان بالدٌموقراطٌة و •

 بٌن الجمٌع.

 ألخرى.العدل و التسامح واحترام األدٌان السماوٌة ا •

 

 : والقضاٌا المشتركة ، الروابط مع المواد الدراسٌة األخرى

 

؛ وذلك من خبلل مادة التربٌة اإلسبلمٌة  التً تتّم اإلشارة إلٌها كثًٌرا فً من الموضوعات ُتَعدّ وهً  : ةالعلوم العامّ  •

ٌّة من جهة أخ  رى ؛ ومن األمثلة على ذلك بٌانتوضٌح العبلقة ما بٌن أحكام الحبلل والحرام من جهة والحقابق العلم

 فً الّنصوص القُرآنٌة الكرٌمة ، والتً أثبَتْتها ةمَ ر  حَ المؤكوالت والمشروبات المُ  هابُ بِّ سَ التً تُ واألمراض  ضارّ المَ 

 .ةٌّ حالٌل الطبّ التّ 

بٌة اإلسبلمٌة لقد عملت التربٌة اإلسبلمٌة على تسخٌر التطور التكنولوجً فً خدمة التر تكنولوجٌا المعلومات: •

أسالٌب مساعدة للمتعلمٌن على تنمٌة المعرفة والمهارات بشكل بوصفها لمتعلمٌن، وتوظٌفها إلى اومجاالتها، وإٌصالها 

 أفضل. 

 حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعٌة. العلوم االجتماعٌة : •

لً لمفاهٌم التربٌة القٌمٌة والتربٌة األسرٌة سبلمٌة التطبٌق العمإلاتعكس التربٌة  التربٌة القٌمٌة والتربٌة األسرٌة: •

 وتوجه القٌم فً المجتمع.

تتناول مجاالت التربٌة اإلسبلمٌة اآلداب اإلسبلمٌة المتعلقة بحقوق الطرٌق وآدابه، وكل ما ٌرتبط  األمن والسالمة: •

 بؤمن الفرد والمجتمع.

 تصاد والتوزٌع العادل للموارد . تسهم التربٌة اإلسبلمٌة فً ترشٌد االق البٌئة واالستدامة: •

 

 : العددٌةواللغوٌة  تٌنالكفاٌ التربٌة اإلسالمٌة فً تحقٌق ةمهاسم

 

 االنخراط فً حوار متمدن. •

 الكتابة القابمة على مراعاة سبلمة النص والعناصر الجمالٌة )أي جودة الخط(. •

 حة لآلٌات الكرٌمة وفق أحكام التجوٌد.تطوٌر مهارات القراءة واستٌعاب النص، من خبلل القراءة الصحٌ •

استخدام األسالٌب اإلحصابٌة والرٌاضٌة الحدٌثة فً مجاالت عدٌدة متعلقة بالحٌاة، كفقه الموارٌث، والفقه اإلسبلمً فً  •

وتوزٌع الؽنابم،  ،أشهر أركان اإلسبلم )الصبلة كحساب أوقاتها وعدد ركعاتها، الزكاة كتقسٌم المال على مستحقٌه

  .والشهور، ... إلخ ( لصٌام كحساب األٌاماو
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 اللغة العربٌة:  -0

 المنهج الدراسً ؟ فً اللغة العربٌة تمَّ تضمٌنلماذا 

 

ال شك أن اللؽة  ُتعد أهم وسابل التواصل اإلنسانً، وترتبط ارتباطاً وثٌقاً بالفكر، فهً األداة التً تقوم بترجمته  •

لدالالت والمعانً، وهً تسهم كذلك فً تطوٌر التفكٌر وبلورته لٌصبح نسقاً وصٌاؼته من خبلل نظام من الرموز وا

 معرفٌاً منظماً وواقعاً ملموساً.

وتعد اللؽة كذلك وسٌلة للتواصل مع الموروث الثقافً والدٌنً والحضاري لؤلمة، وتٌسر مهمة الحفاظ على هذا   •

 لقومٌة فً عالمنا الذي تبلشت فٌه الحدود بٌن الثقافات.الموروث، وتساعد على تحصٌن الهوٌة الثقافٌة والدٌنٌة وا

م به أّن اللؽة العربٌة تلعب دوراً مهماً فً تشكٌل الهوٌة النفسٌة والفكرٌة أصبح من المسلّ ؛ فقد وبناء على ما تقدم  •

ومن هنا كان  والثقافٌة للشخصٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة بشكل خاص وفً المراحل البلحقة من النمو بشكل عام،

 البّد أن تؤخذ اللؽة العربٌة بوصفها اللؽة األم للمتعلمٌن واللؽة الرسمٌة فً الدولة مكانتها البلبقة فً النظام التعلٌمً.

 ما الذي ٌكتسبه المتعلمون؟ 

 المعرفة:

 سوؾ ٌتمكن المتعلمون من :

 شكل وظٌفً فً السٌاقات المعرفٌة معرفة خصابص اللؽة العربٌة الفصحى وتطورها عبر العصور، واستخدامها ب

 واالتصالٌة.

  معرفة قواعد اللؽة العربٌة  فً مستوٌاتها الصوتٌة والصرفٌة والتركٌبٌة واإلمبلبٌة و المعجمٌة والببلؼٌة

 واألسلوبٌة.

 .اإللمام بالنقد األدبً واالّطبلع على  أهم تٌاراته ومدارسه واتجاهاته الفنٌة ومناهجه النقدٌة 

 ى األدب العربً وتطوره عبر العصور المختلفة ومعرفة اتجاهاته ومدارسه وقضاٌاه.  االطبلع عل 

  األجناس األدبٌة كالشعر بؤشكاله المختلفة  والسرد بؤنواعه  إلى تعرؾوالمعرفة قواعد الكتابة األدبٌة وؼٌر األدبٌة

 واألشكال األخرى من النثر األدبً وؼٌر األدبً على مّر العصور. 

 

 ت :المهارا

 

 فً مستوٌاتها المختلفة. العربٌة القدرة على استخدام قواعد اللؽة •

 التمكن من مهارات االتصال اللؽوي: القراءة  والكتابة واالستماع والتحدث. •

 تنمٌة مهارات فهم النص و الخطاب بمستوٌاته المختلفة، وتحلٌله وتذوقه ونقده. •

 وص وخطابات وظٌفٌة وإبداعٌة مختلفة. إتقان مهارات التعبٌر الشفوي والكتابً إلنتاج نص •

 المشكبلت.   لتطوٌر مهارات البحث والدراسة وحلّ  ؛ العربٌة استخدام اللؽة •

 االتجاهات :

 تقدٌر اللؽة األم ) اللؽة العربٌة( والتمسك بها والحرص على تعلمها و الحفاظ علٌها. •

    الدٌنً والقومً.مة، وتعمٌق االنتماء االعتزاز بالهوٌة الوطنٌة والتواصل مع التراث الثقافً لؤل •

 احترام لؽات اآلخرٌن وثقافاتهم، و تفهمها، واتخاذ موقؾ إٌجابً من تعلمها. •
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 ا المشتركة:الروابط مع المواد الدراسٌة األخرى والقضاٌ

 م ومصطلحات ورموز.االستخدام الوظٌفً للؽة العربٌة فً تعلم مواد دراسٌة مختلفة بما تحوٌه هذه المواد من مفاهٌ •

العلوم االجتماعٌة:دراسة التارٌخ والجؽرافٌا والمواد االجتماعٌة األخرى لفهم اإلطار العام لتطور اللؽة واألدب  •

 العربٌٌن عبر العصور.

تكنولوجٌا المعلومات: استخدام البرمجٌات فً مجال االتصال اللؽوي استماعاً وتحدثاً وقراءًة وكتابة، وفً مجال  •

 حلٌل اللؽوي بمستوٌاته المعجمٌة والصوتٌة والصرفٌة والتركٌبٌة.الت

 

 العددٌة:واللغوٌة  تٌنالكفاٌاللغة العربٌة فً تحقٌق  ةمهاسم

 اللؽة هً األداة التً ٌتم من خبللها تعلم مهارات القراءة والكتابة وتطوٌرها. •

 النقدٌة والتحلٌلٌة وفً مختلؾ المجاالت. التمكن اللؽوي  ٌساعد على تنمٌة مهارات القراءة فً مستوٌاتها •

 تساهم اللؽة فً تطوٌر القدرات اإلبداعٌة فً المجاالت المختلفة بما فً ذلك اإلبداع اللؽوي . •
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 : اللغة اإلنجلٌزٌة واللغات األخرى - 0

 

 المنهج المدرسً؟ فًاللغة اإلنجلٌزٌة  تم تضمٌنلماذا 

تتبّنى تحقٌق كل ما سبق،   ة ـالدولأهم مكوناتها مبادرة إصبلح التعلٌم فً التً أحد  - م0202بما أن رإٌة قطر 

فمن المعلوم  ؛ األمفإنه مما ال شك فٌه أنه من الضروري تعلم اللؽة اإلنجلٌزٌة إلى جانب اللؽة  ؛ وتعمل على تنفٌذه

ن تعلمها ٌتٌح لئلنسان المعاصر تواصبلً فإ ؛ بناًء على ذلك، و بالضرورة أنها لؽة التواصل العالمً ولؽة العلوم والتقنٌة

أفضل مع العالم واالستفادة من معطٌاته العلمٌة والمعرفٌة المتسارعة، وكذلك فإنها تساعد على تعلمنا لؽتنا األم بصورة 

 وانتقال أثر التعلم . ،من خبلل عملٌات التبادل اللؽوي ؛  ىضلفُ 

 

 ما الذي ٌكتسبه المتعلمون؟ 

 المعرفة:

 : وهً،  ةٌعلى امتبلك مهارات االتصال الربٌس دها ؛ مما ٌساعوفهمابص اللؽة اإلنجلٌزٌة معرفة خص •

 .( االستماع والتحدث والقراءة والكتابة بكفاءة) 

 )الحرؾ والكلمة والجملة واألسلوب(.: معرفة قواعد اللؽة اإلنجلٌزٌة فً مستوٌاتها المختلفة  •

 نقد األدبً.  االطبلع على األدب اإلنجلٌزي وأساسٌات ال •

 .هاومعانٌمعرفة دالالت الرموز واإلشارات  •

 للثقافات والتارٌخ والتقالٌد. بوصفها مخزوًناالوعً بالثقافات األخرى والوعً باللؽة  •

 المهارات :

للتواصل الفعال مع الذات واآلخرٌن،  ؛ ( االستماع والتحدث والقراءة والكتابة): وهً ،  مهارات االتصال اللؽوي •

رد.تحقو  ٌق النمو الوجدانً والمعرفً بشكل مط 

 مهارات التعبٌر الشفوي والكتابً إلنتاج نصوص وخطابات وظٌفٌة وإبداعٌة مختلفة.  •

القدرة على التحلٌل اللؽوي بمستوٌاته المعجمٌة والصوتٌة والصرفٌة والتركٌبٌة باستخدام تكنولوجٌا المعلومات  •

 والبرمجٌات فً مجال االتصال  .

 ستخدام اللؽة لتطوٌر مهارات البحث والدراسة وحل المشكبلت.  ا •

 . ، وتعزٌزه لعالمٌن العربً واإلسبلمًاواستخدام اللؽة للتعبٌر ونشر الموروث الدٌنً والثقافً لدولة قطر  •
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 االتجاهات :

 تقدٌر المتعلم ألهمٌة اللؽة اإلنجلٌزٌة و الحرص على تعلمها و إتقانها . •

 ، واتخاذ موقؾ إٌجابً من تعلمها.وتفهُّمها لؽات اآلخرٌن وثقافاتهم ،تعلم تقدٌر الم •

االهتمام بالتواصل الفعال مع اآلخرٌن، وتعزٌز الثقة بالنفس، واستخدام الحوار البناء للتفاهم الثقافً من خبلل ربط اللؽة  •

 بسٌاقاتها االجتماعٌة والثقافٌة والحضارٌة.

 

 ة األخرى والقضاٌا المشتركة:الروابط مع المواد الدراسٌ

 االستخدام الوظٌفً للؽة اإلنجلٌزٌة فً تعلم مواد ومجاالت دراسٌة أخرى. •

إنشاء روابط مع الرٌاضٌات والعلوم والفنون والتربٌة الدٌنٌة والعلوم االجتماعٌة )استخدام رموز  ووسابط وأسالٌب  •

 مختلفة للتعبٌر(.

 التربٌة القٌمٌة والثقافة األسرٌة. –األمن والسبلمة  –البٌبة واالستدامة  –رات الحٌاتٌة الوعً بالقضاٌا المشتركة: المها •

 

 العددٌة :واللغوٌة  تٌنالكفاٌاللغة اإلنجلٌزٌة فً تحقٌق  ةمهاسم

راءة ما ٌتعلق منها بالق ةص  االتً ٌتم من خبللها تطوٌر مهارات التعلم األساسٌة، وخ« األداة»أو « القناة»اللؽة هً  •

 والكتابة واالستٌعاب.

 ر قدرة المتعلم على اتباع القواعد/القوانٌن، والتمكن من تحدٌد أخطابه الشخصٌة وأخطاء اآلخرٌن، وتصحٌحها.ٌتطو •

 اإلبداع فً استخدام رموز وتعبٌرات لؽوٌة. •

 وضوح الفكر والتعبٌر. •

 «ما وراء المعرفة»ل المشكبلت، والتفكٌر الناقد، ومهارات تنمٌة مهارات عقلٌة علٌا، بما فٌها: التحلٌل، والتركٌب، وح •

التً تسمى أحٌاناً مهارات التفكٌر فً التفكٌر، مثل: القدرة على تقوٌم العملٌات والنتاجات العقلٌة سواء الخاصة به أو  ،

 باآلخرٌن. 
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 :الرٌاضٌات - 4

 

 المنهج الدراسً؟ فًالرٌاضٌات  تّم تضمٌنلماذا 

ت للمتعلمٌن مجموعة واسعة من المهارات والمعارؾ التً تنمً قدراتهم على التفكٌر المنطقً توفر الرٌاضٌا

والتفكٌر الناقد البلزمٌن لحل المشكبلت التً قد تنشؤ نتٌجة دراستهم الرٌاضٌات أو أٌة مواد دراسٌة أخرى، وكذلك 

 خبلل حٌاتهم الٌومٌة.   

ؾ مختلؾ المواقؾ باستخدام العدٌد من المفردات والرموز والرسوم كما تمنح الرٌاضٌات المتعلمٌن القدرة على وص

البٌانٌة ؛ لشرح الحقابق والصٌػ واإلجراءات، وكذلك عرض أمثلة نموذجٌة عن األنماط السلوكٌة والعبلقات والعمل 

 على تحلٌل النتابج وتفسٌرها وتوقع نتابج التطبٌقات وتبرٌرها.

 

 ما الذي ٌكتسبه المتعلمون؟ 

 فة:المعر

 ة :ٌٌنقسم المحتوى المعرفً لمادة الرٌاضٌات إلى أربعة محاور ربٌس

 الحساب والجبر والتفاضل والتكامل من الصؾ الحادي عشر. •

 الهندسة والقٌاسات إلى جانب علم المثلثات من الصؾ التاسع. •

 صؾ السابع. معالجة البٌانات التً تنقسم إلى المجاالت المتعلقة باإلحصاء واالحتماالت من ال •

 التفكٌر وحل المشكبلت. •

مواضٌع بوصفها المحاور الثبلثة األولى تم عرضها بشكل منفصل كبلً على حده إال أنها تدرس  إنّ من  على الرؼمو

حٌث ٌعتمد الفهم فً محور معٌن على األفكار والمفاهٌم التً ٌتم تدرٌسها ودعمها فً المحاور األخرى.  ؛ مترابطة

تفكٌر وحل المشكبلت على تنمٌة القدرة على التفكٌر اإلبداعً والمنطقً جنباً إلى جنب مع المهارات وٌنطوي محور ال

األخرى البلزمة لحل المسابل الرٌاضٌة وتطبٌقها وتدرٌسها وتقوٌمها خبلل عملٌة تدرٌس محتوى كل محور من هذه 

 المحاور. 

 المهارات :

 ً:سوؾ ٌكتسب المتعلمون القدرة على تنفٌذ ما ٌل

عرض المسابل الرٌاضٌة المرتبطة بالعدٌد من السٌاقات وتفسٌرها، مثل الرقمٌة  والجبر والهندسة والرسوم البٌانٌة  •

 ...الخ وذلك باستخدام  المصطلحات وتدوٌن المبلحظات الصحٌحة.

 بق والمعادالت والنظرٌات.الحقا علىاستناداً  ؛ توظٌؾ النماذج الرٌاضٌة الواقعٌة التً ٌمكن استخدامها لحل المشكبلت •

 ربط المهارات والمعارؾ الرٌاضٌة بالنشاطات الحٌاتٌة الٌومٌة وتطبٌقها على مواضٌع  •

 دراسٌة أخرى.         

 فً العملٌات الحسابٌة الذهنٌة والخطٌة. ةصاخ ، ٌصال المفاهٌم الرٌاضٌة والتعبٌر عنها بشكل دقٌقإ •

 منطقً والناقد بهدؾ تقوٌم المخاطر واستخبلص النتابج وتوضٌح القرارات.تطوٌر مهارات التفكٌر الرٌاضً ال •

 اختٌار  أنماط مختلفة من التفكٌر واستخدامها بما فٌها عرض أنواع مختلفة من األدلة والبراهٌن. •

باإلضافة إلى  ،حل المسابل الرٌاضٌة المؤلوفة والؽرٌبة بالنسبة للطالب، وتلك المرتبطة بالمواضٌع الدراسٌة األخرى •
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 ذات الصلة بالمشكبلت الحٌاتٌة الٌومٌة. المسابل الرٌاضٌة

اختٌار مجموعة متنوعة من األدوات الرٌاضٌة واستخدامها بصورة فعالة بما فٌها تكنولوجٌا المعلومات وذلك عند تعلم  •

 الرٌاضٌات وتطبٌقها.

 االتجاهات :

 سوؾ ٌتمكن المتعلمون من :

 تزام تجاه ربط المفاهٌم النظرٌة والمعرفة اإلجرابٌة بالحٌاة الواقعٌة والعملٌة.إظهار االهتمام واالل •

 االستعداد الستخدام أسلوب التفكٌر المنطقً والناقد لحل المشكبلت والحكم على صحتها. •

 إدراك أن الرٌاضٌات تتطلب استخدام أسالٌب إبداعٌة واستبصارٌة فً حل المشكبلت والتفكٌر. •

 ٌة البحث العلمً واإلسهامات التً  قدمها علماء الرٌاضٌات فً تطوٌر علوم الرٌاضٌات.تقدٌر أهم •

 امتبلك الثقة بالنفس من خبلل االنفتاح على التحدٌات الجدٌدة وانتهاج أسلوب بناء فً التعامل مع الصعوبات. •

 والوظٌفً لؤلفراد. التفكٌر الرٌاضً ذا فابدة وأهمٌة للفرد والمجتمع والمستقبل المهنً  ٌَُعدّ  •

 : والقضاٌا المشتركة ، الروابط مع المواد الدراسٌة األخرى

 فمن الضروري للمتعلمٌن فهم الرٌاضٌات بشكل حقٌقً ؛ فً العدٌد من المواد الدراسٌة امهمًّ  ادورً تلعب الرٌاضٌات 

ٌّاً ؛ من مجرد استخدام تقنٌات إجرابٌة . وٌ بداًل من أجل الوصول إلى مستوى اإلتقان  ؛ كل موقؾ  ألَنّ عد اإلتقان ضرور

ٌاً جدٌداً مختلفاً عن اآلخر مما ٌتطلب تنفٌذ إجراءات محددة، وأنه ٌمكن فقط من خبلل الفهم الحقٌقً  ٌطرح تحدِّ

ٌّن.للرٌاضٌات أن ٌتمكن المتعلمون من صٌاؼة خطة فعالة لمعالجة موقؾ   ُمَع

 : إٌجاد الروابط

الروابط بٌن الرٌاضٌات  فً معرفةألنه سٌساعد  ؛ ذلكمصطلحات نفسها حٌثما أمكن التؤكد من استخدام اللؽة وال •

 خرى.األوالمواد الدراسٌة 

 سٌإدي ربط الرٌاضٌات بالعلوم والتكنولوجٌا إلى تسهٌل فهم العالم من حولنا. •

، والتربٌة  سبلمٌةإلالتربٌة مثل، الفنون، والعلوم االجتماعٌة، وا تؤكٌد دور الرٌاضٌات فً المواد الدراسٌة األخرى •

 البدنٌة . 

ؾ المفاهٌم المجردة واإلجراءات  • تعزٌز قوة العقل وتمكٌن المتعلمٌن من استكشاؾ العالم من حولهم من خبلل تعرُّ

 واألنماط.

ذات صلة وُتعدُّ القضاٌا المشتركة مثل: المهارات الحٌاتٌة، واألمن والسبلمة، والقضاٌا البٌبٌة واالستدامة، وؼٌرها 

تزود المتعلم بالفرص البلزمة لتنمٌة مهاراته الرٌاضٌة ضمن سٌاقات رٌاضٌة أوسع.  ألن هامهمة مع مادة الرٌاضٌات ؛ 

هذه الفرص إلى أن تصبح الرٌاضٌات جزءاً ال ٌتجزأ من خبرات التعلم الشاملة بدالً من كونها  التعرؾ إلىكما سٌإدي 

 الفصل.مجرد مسابل حسابٌة ٌتم حلها داخل 

 :  العددٌةواللغوٌة  تٌنالكفاٌفً تحقٌق  الرٌاضٌات ةمهاسم

بؤعلى أن ٌتقن المتعلم هذه المهارات  ضروريالتعد المهارات اللؽوٌة والعددٌة من المهارات الحٌاتٌة المهمة، فمن 

تساعد  كونهاجانب وفق قدراته. وتعمل المهارات اللؽوٌة والعددٌة على تعزٌز نظٌراتها الرٌاضٌة إلى  درجة ممكنة

 ع المسابل الرٌاضٌة فً أي سٌاق. المتعلمٌن على  امتبلك الثقة بالنفس البلزمة للتعامل م
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 :  فالرٌاضٌات تساعد على

 فهم طرابق جمع المعلومات التً تتم من خبلل العد والقٌاس. •

 استخدام األرقام والتفكٌر المجرد بشكل صحٌح. •

 ذات الصلة باستخدام األرقام والعملٌات الرٌاضٌة  فً حل المشكبلت. تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا •

 تطوٌر التفكٌر اإلبداعً، والتفكٌر الناقد ؛ لتعزٌز مهارات التواصل وتعزٌز تقدٌر الذات. •

 تفسٌر البٌانات وعرضها بشكل دقٌق باستخدام الرسوم البٌانٌة والمخططات والجداول. •

 ٌة لمعالجة البٌانات الرقمٌة وفهمها.استخدام التكنولوجٌا بفاعل •

فً المجتمع ،  معلومات حول القضاٌا التً تإثرإجراء أبحاث ٌتمكن الطلبة خبللها من استخدام قدراتهم فً جمع  •

 وتحلٌلها .

 

 : . العلوم5

 ؟ المنهج المدرسً فًمادة العلوم  تّم تضمٌنلماذا 

بدءاً من المدارات الفلكٌة وصوالً إلى جزٌبات الخلٌة، وتفسٌر  لعالم من حولنا،مادة العلوم تشكل داعماً مهّماً فً فهم ا

الظواهر الطبٌعٌة، و تطوٌر المفاهٌم والنظرٌات العلمٌة. وتساهم العلوم فً تطوٌر المعرفة العلمٌة للطالب من خبلل 

 حل المشكبلت من خبلل مواقؾ متنوعة. تنمٌة مهاراته، وتعزٌز ثقافته التً من شؤنها تحفٌز استخدام المنهج العلمً فً

وتكمن أهمٌة دراسة العلوم فً تطوٌر المنطق السلٌم لدى الفرد كالتفكٌر المنطقً، ومهارات التفكٌر العلٌا، والتفكٌر 

 اإلبداعً، والتفكٌر النقدي، وحل المشكبلت.

اإلنسان الذي  كرمه هللا  تعالى عن  فهً تبرهن على قوة المعرفة اإلنسانٌة فً إٌجاد التفسٌرات ؛ مما ٌعزز أهمٌة

ؼٌره من المخلوقات بقدرته على تسخٌر المعرفة من حوله؛ إلٌجاد نظم معرفٌة مبنٌة على أسس علمٌة تنطوي على 

 فرضٌات، وتنبإات، واستخبلص نتابج.

ساعد فً اتخاذ ِمّما ٌوتساهم العلوم فً تطوٌر أٌة أمة ، فً العدٌد من المجاالت، حٌث توفر أساساً للتحلٌل العلمً، 

فر هذه المجموعة من اهناك مجاالت عمل ٌتوجب فٌها تو ن  إ. كما هاكل قرارات مستنٌرة فً مجاالت العمل والتطوٌر

 ال لى سبٌل المثالوع ٌستحٌل فهم العدٌد من العلوم التطبٌقٌة دون فهم المواد األساسٌة للعلوم، دالمكتسبة. وقالمهارات 

تتطلب معرفة العلوم  تخصصات ومجاالت مهنٌةهً و ( ، لخإ.....بفروعها جمًٌعا  لهندسةاو ، الطب)  الحصر:

 فٌها.لتحصٌل األساسٌات العلمٌة ؛ األساسٌة 

 

 ؟  ما الذي ٌكتسبه المتعلمون

 : المعرفة

ٌة، جمع طبٌعة إجراء البحث العلمً وأسالٌبه )أي صٌاؼة الفرضٌة، المبلحظة، التجرٌب، التجارب النظرٌة والعمل •

 البٌانات والبراهٌن( على نطاق واسع من الظواهر الطبٌعٌة.

 المفاهٌم العلمٌة والمعادالت والنظرٌات التً تفسر الظواهر الطبٌعٌة وتسمح بطرح التنبإات  واالستنتاجات. •

 الوعً بتارٌخ العلوم وبعض االكتشافات والنظرٌات الكبرى فً التارٌخ البشري. •

 العالمٌة المعاصرة المرتبطة بتطور العلوم والتكنولوجٌا.الوعً بالقضاٌا  •

 الوعً باالعتبارات والمعضبلت األخبلقٌة )كقضٌة االستنساخ، استخدام الطاقة النووٌة وتؤثٌر التكنولوجٌا فً البٌبة( •
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 المهارات :

وإعداد التقارٌر  ، نتاجات، وصٌاؼة االست جمع األدلةو،  صٌاؼة الفرضٌة ؛ أي : )استخدام أسالٌب البحث العلمً •

 .( المنطقٌة للمهمة العلمٌة

استكشاؾ الظواهر  بهدؾ؛ استخدام النماذج الرٌاضٌة الواقعٌة كالرسوم البٌانٌة والخرابط، لتدوٌن البٌانات ورصدها  •

 الطبٌعٌة.

 ، واستخراج بٌانات أكثر دقة.استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والتعلٌم اإللكترونً فً سٌاق المشارٌع العلمٌة •

 ربط المعرفة العلمٌة بمواقؾ الحٌاة الواقعٌة باستخدام المهارات )المكتسبة من دراسة العلوم( إلٌجاد الحلول. •

 تولٌد المعرفة واالبتكار فً إٌجاد الحلول. •

 االتجاهات :

 ة والشفافٌة عند تقدٌم البٌانات.الحرص على النزاهة فً جمع البٌانات العلمٌة وعرضها والشعور بالموضوعٌ •

اعتماد النهج العلمً فً اتخاذ قرار مهم، وهذا ٌتضمن تقدٌر حجم المخاطر واالستعداد للتؽٌٌر المبنً على أساس عملٌة  •

 التفكٌر المنطقً )كالقرارات المالٌة والصحٌة وإلخ...(.

الفصل الدراسً، كوسابل اإلعبلم واإلنترنت  االهتمام بتحصٌل المواضٌع العلمٌة من خبلل مصادر متنوعة خارج •

 وؼٌرها.

 اإلحساس بالمسإولٌة تجاه البٌبة واحترامها. •

 احترام المهمة العلمٌة المنجزة وتقدٌرها •

 : الروابط مع المواد الدراسٌة األخرى والقضاٌا المشتركة

المساهمات التً قدمتها  ٌة خلقه الكون وتقدٌرربط التفسٌر العلمً باإلٌمان باهلل، والتدبر بكٌفالتربٌة اإلسالمٌة:  •

 الحضارة اإلسبلمٌة فً مجال العلوم.

 األساس لكثٌر من التطبٌقات الفٌزٌابٌة.   دّ تعو،  ة لعملٌة البحث العلمًٌتشكل أداة ربٌس الرٌاضٌات: •

 قٌقة ذات صلة بالموضوع.استخدام المصطلحات العلمٌة، والقدرة على توضٌح المفاهٌم باستخدام مفردات داللغات:  •

 وسٌلة للتعبٌر عن بعض المفاهٌم العلمٌة، وتصور النماذج العلمٌة. بوصفها استخدام الفنون  الفنون: •

 تعزٌز دراسة تارٌخ العلوم، والظواهر الطبٌعٌة وموضوعات البٌبة واالستدامة  وقضاٌاها. العلوم االجتماعٌة: •

تحدٌد أفضل السبل  من ثموتعزٌز أنماط الحٌاة الصحٌة، وتحلٌل مٌكانٌكٌة الجسم، للعلوم أهمٌة فً  التربٌة البدنٌة: •

 للتمرٌن فً مختلؾ الرٌاضات بطرٌقة علمٌة.

تساعد على التجمٌع  أداةً  ـفً نشاطات البحث العلمً وحل المشكبلت  دُّ عَ وهً تُ  تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت: •

 وبشكل أسرع. ، وقت أقصروالوصول إلى المزٌد من المعرفة فً 

 

 الحرص على توجٌه الصحة والسبلمة فً بٌبة المختبرات، ووضع منهج علمً لتقوٌم المخاطر.  األمن والسالمة: •

ولٌة نحو صحتهم وصحة إتقدٌم المعلومات والحقابق الصحٌة للطبلب، وتعزٌز اإلحساس بالمس الثقافة الصحٌة: •

 ؼٌرهم.
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 العددٌة :واللغوٌة  تٌنكفاٌالالعلوم فً تحقٌق  ةمهاسم

 استخدام المهارات الرٌاضٌة فً تنمٌة المعرفة العلمٌة . •

 فً استكشاؾ الظواهر الطبٌعٌة. - القراءة والكتابة والتواصل والحساب توظٌؾالقدرة على  •

 استخدام المفردات والمهارات الرٌاضٌة بطرٌقة إبداعٌة فً معالجة المشكبلت. •

اة األساسٌة والوسط الحقٌقً الستخدام المصطلحات إلٌصال األفكار وصٌاؼة االستنتاجات وإعداد التقارٌر اللؽة القن دّ تع •

. 

 

 . العلوم االجتماعٌة:6

 المنهج المدرسً؟ فًمادة العلوم  تّم تضمٌنلماذا 

ٌّاً من أركان مناهج التعلٌم فً دولة قطر؛ حٌث تسهم  بنصٌب كبٌر فً فهم تمثل مادة العلوم االجتماعٌة ركناً أساس

جوانب الحٌاة اإلنسانٌة المختلفة، وكذلك فً فهم أفضل لحقوق اإلنسان ومسإولٌاته ضمن  مجتمعاته الوطنٌة واإلقلٌمٌة 

 والعالمٌة.

)التارٌخ، الجؽرافٌا، المواطنة( دوراً إٌجابٌاً فً تنمٌة قدرات المتعلم  ةلمادة العلوم االجتماعٌة بفروعها الثبلث إنّ كما  

تهٌبة وعلى حل المشكبلت  وصقلها والتفكٌر العلمً المنهجً، وذلك من خبلل تنمٌة شعور الفرد بدوره االجتماعً 

المعلومات، والمعارؾ، والمواقؾ؛ إلدراك ما ٌجري حوله فً المجتمع على كافة األصعدة  المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة 

. 

توجه التعلم فً الزمان والمكان من خبلل الربط بٌن الماضً ضافة إلى أن مادة العلوم االجتماعٌة تٌسر باإل

 تطوٌرولوطن، إلى اوالحاضر والمستقبل. فالعلوم االجتماعٌة لها دور مهم فً ترسٌخ اإلحساس بالهوٌة واالنتماء 

بٌن آلخرٌن، وتقبلهم فً النظام العالمً الجدٌد حٌث حوار الحضارات واألدٌان على ابلنفتاح لالقدرات الشخصٌة 

 الشعوب واألفراد .

 

 ما الذي ٌكتسبه المتعلمون؟ 

 المعرفة:

 المعرفة بالتارٌخ، والتراث القطري، والعربً واإلسبلمً، وتارٌخ األمم المعاصرة، والحضارات السابقة األخرى. •

 تعزٌز التنمٌة المستدامة.إلى المعرفة بالبٌبة والحاجة  •

 الحلول الواقعٌة. تقدٌمووالبٌبٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والتحدٌات المعاصرة المعرفة بؤهم المشكبلت االقتصادٌة  •

 .ةكافّ  المعرفة بحقوق اإلنسان، وممارسة المواطنة، والمشاركة، والمسإولٌة على المستوٌات المحلٌة والوطنٌة والعالمٌة •

 والدولٌة. المعرفة بالمبادئ، والقواعد، والمإسسات، والمنظمات الوطنٌة واإلقلٌمٌة •

 المعرفة بتحقٌق التوازن بٌن األصالة الموروثة والمعاصرة .  •

 المهارات :

 القدرة على صٌاؼة المفاهٌم والمصطلحات، والتصنٌؾ، والتركٌب فً إطار الظواهر اإلنسانٌة واالجتماعٌة. •

ابم معاجم المصطلحات، القدرة على استخدام طرابق وأدوات محددة )مثل: الخرابط واألطالس والموسوعات وقو •

 ، ووسابط اإلعبلم؛ والتارٌخ القصصً..(.«وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

 القدرة على تحلٌل األحداث التارٌخٌة  والظواهر الجؽرافٌة وإبداء الرأي لتكوٌن الشخصٌة المتزنة. •
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 اآلراء والنظرٌات واألهواء. عنتمٌٌز الحقابق التارٌخٌة الثابتة  •

ٌّاً، وعمل القدر • ة على تطبٌق المفاهٌم والنماذج والنظرٌات،  والقدرة على حل المشكبلت مثل: حل النزاعات سلم

 المشروعات المشتركة من خبلل فرق جماعٌة تعاونٌة .

 

 االتجاهات :

 االعتزاز بماضً األمة العربٌة واإلسبلمٌة وما قدمته لئلنسانٌة من إنجازات حضارٌة فً مختلؾ العصور.

 عزٌز احترام الذات، والتسامح، واحترام اآلخرٌن.ت •

 ...( ، قًوالعر ، ٌنًالد)  : جمٌعهانبذ أشكال التمٌٌز العنصري  •

 ؼرس روح االنتماء والمواطنة، وحب الوطن . •

؛ لمواجهة التحدٌات السٌاسٌة  حتمٌة تارٌخٌة وجؽرافٌةبوصفه ؛ تنمٌة االتجاه نحو التضامن العربً اإلسبلمً  •

 القتصادٌة. وا

 بالعدل والمساواة.ة كافّ قضاٌا البشرٌة  عالجة، ومُ  بلم العالمًتنمٌة الشعور بؤهمٌة تحقٌق السّ  •

 : والقضاٌا المشتركة، الروابط مع المواد الدراسٌة األخرى 

 المعتقدات.و الثقافًالتربٌة اإلسبلمٌة : التارٌخ والتراث  •

َفهِ ال: استخدام التواصل  اللؽات •  الوعً الثقافً.تعزٌز و،  اًٌّ لمِ سِ زاعات النّ  لحلّ ؛ والمكتوب  ًّ ش 

 والفهم الثقافً المتبادل. ، مصدر إلهام للفنونبوصفها : الظواهر اإلنسانٌة واالجتماعٌة  الفنون •

 

 العددٌة :واللغوٌة  تٌنالكفاٌالعلوم االجتماعٌة فً تحقٌق  مةهاسم

 

 لفهم القضاٌا االجتماعٌة واإلنسانٌة، وفً سٌاق المشاركة المدنٌة.استخدام القراءة والكتابة والتواصل  •

 استخدام اللؽة فً الصٌاؼة السلٌمة للمفاهٌم والمصطلحات المرتبطة بالمادة فً مختلؾ فروعها. •

استخدام المهارات الرٌاضٌة )مثل اإلحصاء ونظرٌة االحتماالت( فً فهم الظواهر االجتماعٌة )مثل: اإلحصابٌات  •

 القتصادٌة والسكانٌة( .ا
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 : . الفنون7

ًّ  فًالفنون تّم تضمٌن لماذا   ؟ المنهج المدرس

تإلؾ بٌن عناصر مفاهٌمٌة وانفعالٌة وروحٌة، وتسهم بجمالٌاتها إلى حد كبٌر فً  ، وهًتنمً الفنون اإلبداع والخٌال

عبٌر عن الذات وؼٌرها، وللتواصل والفهم بؤدوات للت تقدٌر االنسجام والسعادة وتنمٌتهما. وتزودنا الفنون البصرٌة

 نها تنمً إحسـاساً بالجمال والتذوق الجٌد.إِ المشترك. كما 

 ما الذي ٌكتسبه المتعلمون؟ 

 المعرفة:

 وسابط إنتاج األعمال الفنٌة وأسالٌبها. والوعً بؤنماط فنٌة مختلفة،  •

 المعرفة بالرموز والقواعد الفنٌة. •

 وتراثها. األخرىبنتاجات الثقافات الوعً ة للثقافة القطرٌة والعربٌة واإلسبلمٌة وتراثها، وكذلك الوعً بالنتاجات الفنٌ •

 المهارات:

 القدرة على إنتاج أعمال فنٌة مبتكرة وتصمٌمها .  •

 القدرة على  تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا كتحلٌل النتاجات الفنٌة ونقدها، والتجاوب معها. •

، والمهارات النفسٌة الحركٌة )النفس  من جهة االنفعاالت التفكٌر والمشاعر/ والمواَءمة ما بٌن لٌؾالقدرة على التؤ •

 .من جهة أخرى حركٌة(

 االتجاهات:

 تقدٌر الحرؾ الٌدوٌة . •

 تقدٌر الفرد ثقافته والثقافات األخرى. •

 احترام التراث القطري والعربً والعالمً. •

 ٌة القطرٌة والعربٌة واإلسبلمٌة.االهتمام بحفظ التراث والهو •

 االهتمام بتعزٌز الفهم الثقافً المتبادل والقٌم العالمٌة. •

 الروابط مع المواد الدراسٌة األخرى والقضاٌا المشتركة:

 الوعً بالنتاجات الفنٌة من خبلل اللؽات والرٌاضٌات )مثل الموسٌقى، والعمارة(. •

 التنمٌة المستدامة التً تعبر عنها النتاجات الفنٌة.المواطنة، والمساواة بٌن الجنسٌن، و •

 والفنون )مثل التصمٌم الجرافٌكً(.« تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت» •

 الفنون والحٌاة الٌومٌة )مثل األزٌاء، والسكن، والبٌبات(. •

 

 : العددٌةواللغوٌة  تٌنالكفاٌالفنون فً تحقٌق  ةمهاسم

: مثل  ، للتعبٌر عن األفكار والمشاعر فً سٌاق العمل الفنً ؛ العددٌة  على نحو مبدعواللؽوٌة  تٌنالكفاٌتوظٌؾ  •

 األدب، والموسٌقى، والفنون البصرٌة، والعمارة(.)

 التجرٌب بالكلمات والمفاهٌم والبنى. •

كن، والتصمٌم تحسٌن موطن العٌش اإلنسانً، والمسوالمشكبلت،  بحلّ والجمالٌات  والعددٌة اللؽوٌة تٌنالكفاٌربط  •

 الداخلً، واألزٌاء، وؼٌرها.
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، واإلنترنت، وشبكات التواصل االجتماعً، للتآلؾ مع العمل الفنً، «تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت»استخدام  •

 وإنتاج نماذج مماثلة له. 

 

 : البدنٌة .التربٌة8

 المنهج المدرسً؟ فًالتربٌة البدنٌة  تّم تضمٌنلماذا 

لبدنٌة على االرتقاء بمستوى الحٌاة النشطة والصحٌة، وتشجع الطلبة على المشاركة واالستمتاع تساعد التربٌة ا

وصحً، وتطبٌق الممارسات التً تحافظ على الصحة  نشطبالنشاطات الرٌاضٌة، والمحافظة على أسلوب حٌاة 

 .الطلبةعند  واالجتماعً والوجدانً العقلً النموّ والعافٌة، وتساهم فً 

 كتسبه المتعلمون؟ ما الذي ٌ

 : المعرفة

 األوضاع والحركات الجسمٌة. •

 مفاهٌم أساسٌة مرتبطة بالنشاطات البدنٌة والصحة. •

 ا.موتحسٌنه المجتمعوصحة  الفردٌةالمعرفة بالعادات، وأنماط الحٌاة، ومهارات الحٌاة المهمة ؛ للمحافظة على الصحة  •

 ات البدنٌة والصحة .والنشاط المتوازنفهم العبلقة بٌن الؽذاء  •

 معرفة احتٌاطات السبلمة أثناء التمرٌن واستخدامها.  •

 المهارات :

 تحسٌن مهارات النشاط البدنً واستراتٌجٌاته .  •

 تطبٌق قواعد السبلمة وطرابقها. •

 تنظٌم وقت الفراغ، واستخدامه على نحو فعال. •

 إدارة االنفعاالت على نحو بّناء. •

ٌ  عِ حٌث ٌكون الطالب قادراً على التصرؾ بمسإولٌة، والمساهمة بفا ؛تواصل مع اآلخرٌن تطوٌر مهارات ال • ة فً ل

 المجموعات والفرق.

 والحركة . واللؽة التفكٌرتنمٌة قدرات  •

 االتجاهات :

 تعزٌز االنتماء للوطن أثناء المشاركة فً النشاطات الرٌاضٌة . •

 فه أساساً لممارسة النشاطات البدنٌة فً الحٌاة.اتجاهات إٌجابٌة نحو النشاط البدنً بوص •

 قبول االختبلفات واحترامها. •

 التعاون والمشاركة فً عمل الفرٌق.  •

 تنمٌة تقدٌر الذات والثقة بالنفس بالتعامل مع مهمات مختلفة. •

 تقدٌر القواعد والعدالة واحترامها. •

 

 ركة:الروابط مع المواد الدراسٌة األخرى والقضاٌا المشت

فهم عمل أعضاء الجسم، واألجهزة الحٌوٌة وفقاً للمعرفة المكتسبة فً مجاالت تعلٌمٌة أخرى، وتنمٌة القوة  العلوم: •
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 واالنضباط. 

 . كافة فً التمرٌنات واأللعاب والمنافسات دّ العاستخدام  الرٌاضٌات: •

 حتفاء بالنجاح، والتعامل مع العثرات على نحو  مهارات التعاون والتنافس الشرٌؾ، والقدرة على اال مهارات الحٌاة: •

 ّناء.بَ 

استخدام التكنولوجٌا وشبكات التواصل االجتماعً؛ للحصول على المعلومات ونقلها  تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت: •

 فٌما ٌتصل بالرٌاضات والتمرٌنات الجسمٌة والصحة.

 اً.التعرٌؾ بمسمٌات األلعاب عالمٌّ  اللغة اإلنجلٌزٌة: •

 استخدام المصطلحات والمفردات والمفاهٌم والنداءات بلؽة عربٌة سلٌمة. اللغة العربٌة: •

 : العددٌةواللغوٌة  تٌنالكفاٌالتربٌة البدنٌة فً تحقٌق  ةمهاسم

 استخدام التواصل والعّد فً سٌاق التمرٌنات الجسمٌة، واأللعاب والمبارٌات. •

 وتصحٌحها.اتباع التعلٌمات، وتحدٌد األخطاء  •

 

 : . مادة تكنولوجٌا المعلومات9

 المنهج المدرسً؟ فًتكنولوجٌا المعلومات  تّم تضمٌنلماذا 

لنظام التعلٌم ومن أجل تمكٌن الطالب من االستفادة من كل أدوات تكنولوجٌا  0202استناداً إلى رإٌة قطر 

، ولما  للتعلم مدى الحٌاة  اًرا ربٌسًٌّ سِّ بوصفها مٌها المعلومات واالتصاالت بهدؾ تطوٌر عملٌة التعلٌم والتعلم وتوظٌف

، ومجاالت االقتصاد والمعرفة التً تقوم علٌها،  ‖تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت―كانت قطر دولة رابدة فً مجال 

فً  اأٌضً  ةمهاسلمامع  ، )لهذه األدوات( ُمنتجٌنو كان من الضروري أن ٌؽدو مواطنوها مستخدمٌن نشطٌن ومهرةفإنه 

نة لؤلدوات واألجهزة واألجزاء المكوِّ  ،وأدوات الوٌب ،والتطبٌقات ،البرمجٌات) وٌشمل ذلك ، ناتها تحسٌن مكوِّ 

 وملحقاتها(.  

 ما الذي ٌكتسبه المتعلمون؟ 

 : المعرفة

 اإللمام بمفاهٌم تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت. •

 معرفة أدوات البرمجة. •

 أدوات التكنولوجٌا فً البحث واالستكشاؾ واإلنتاج والتحلٌل. معرفة أهمٌة توظٌؾ •

 االطبلع على مجاالت تكنولوجٌا المعلومات المتنوعة. •

 إدراك محاور المواطنة الرقمٌة واألمن الرقمً ومجاالتهما.  •

 ع. معرفة أدوات دمج التكنولوجٌا فً التعلٌم، والتعلٌم اإللكترونً، والتعلم القابم على المشارٌ •

 المهارات :

قواعد  –عروض تقدٌمٌة  –الجداول الحسابٌة  –) محررات النصوص :  ، مثل إجادة التعامل مع التطبٌقات العامة •

 بٌانات...( وتطبٌقاتها فً الحٌاة العملٌة.

 تركٌب المكونات المادٌة للحاسوب واألجهزة والملحقات وصٌانتها وإنشاء الشبكات وإدارتها. •

 استخدام المعلومات وأدوات التكنولوجٌا بطرٌقة آمنة وقانونٌة وأخبلقٌة فاعلة، ومنتجة. القدرة على •

 إنتاج تصمٌمات، ورسومات هندسٌة، وإتقان عملٌات اإلخراج الفنً بؤنواعه المختلفة . •
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 االتجاهات :

 ‖.تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت―االهتمام باستخدام  •

 بمبادئ الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ.  لتزامواالاألخبلقٌة الشخصٌة واالجتماعٌة، االهتمام بتطبٌق السلوكات  •

 ترسٌخ القٌم اإلٌجابٌة نحو الشعور بالمسإولٌة واحترام العمل الجماعً والتعاون مع اآلخرٌن.  •

 تعزٌز مبدأ التعلم الذاتً لدى المتعلم . •

 

 

 : الروابط مع المواد الدراسٌة األخرى والقضاٌا المشتركة

 الكتاب الناطق، والترجمة، وتطبٌقات تكوٌن الحروؾ والكلمات(.)، مثل :  تعلم اللؽات : اللغات •

برمجٌات وحصابٌة فٌها،  واإلوال الرٌاضٌة تطبٌقات الجداول الحسابٌة المختلفة، واستخدام الدّ )مثل :  : الرٌاضٌات •

 معالجة المعلومات، والمخططات البٌانٌة(. 

المختبرات االفتراضٌة لمحاكاة التجارب العلمٌة، واستخدام أدوات جمع البٌانات وتسجٌل المعلومات ):  مثل : العلوم •

Data logging 0، والتطبٌقات ثبلثٌة األبعادD .) 

ٌ  إنجاز المشروعات، والمواطنة، والخدمة )مثل العلوم االجتماعٌة: •  تطبٌقات الخرابط(. و، ة المجتمع

 م الجرافٌكً. التصمٌ مثل الفنون: •

)تطبٌقات القرآن الكرٌم، والتفسٌر، ومهارات البحث واالستدالل، والعروض الرسومٌة وتشؽٌل مثل  التربٌة اإلسالمٌة: •

 األفبلم والصوتٌات، وإنتاج النماذج...(.

ات الحٌوٌة )المحاكاة، واأللعاب اإللكترونٌة، وتطبٌقات الصحة العامة المرتبطة بالقٌاسمثل  التربٌة البدنٌة: •

 والممارسات الرٌاضٌة...(.

 .( المهارات الحٌاتٌة، واألمن والسبلمة، والقضاٌا البٌبٌةمثل ) القضاٌا المشتركة:  •

 : العددٌةواللغوٌة  تٌنالكفاٌتكنولوجٌا المعلومات فً تحقٌق  ةمهاسم

تكنولوجٌا المعلومات ―م بصرٌة، وكذلك إعداد الرسابل وتفسٌرها باستخدا –تطبٌق عناصر لفظٌة، وسمعٌة  •

 ، واإلنترنت، ووسابط التواصل االجتماعً.‖واالتصاالت

 أداء مهمات برمجٌة ضمن برمجة الحاسوب والروبوت تتضمن عملٌات حسابٌة متنوعة. •

تحقٌق الكفاٌات من خبلل قراءة البٌانات وتحلٌلها وإجراء العملٌات الحسابٌة علٌها، واستنتاج اإلحصاءات والرسوم  •

 البٌانٌة.
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 : 0الملحق 

 : أمثلة على الكفاٌات األساسٌة فً نظم تعلٌمٌة أخرى 

 

 المملكة المتحدة النروٌج إسكتلندا

 متعلمون ناجحون.• 
 أفراد واثقون.• 
 مواطنون مسإولون.• 
 مساهمون  فاعلون.• 

 القدرة على التعبٌر عن الذات.• 
ٌّاً عن •  القدرة على التعبٌر كتاب

 الذات.
قدرة على استخدام أدوات ال• 

 رقمٌة.
 القدرة على القراءة.• 
 القدرة على تنمٌة الكفاٌة العددٌة.• 

 التواصل .• 
المهارات الشخصٌة وبٌان • 

 الشخصٌة.
 إدارة المعلومات.• 
 مهارات التفكٌر.• 
 

 نٌوزلندة سنغافورة نامٌبٌا

 مهارات التعلم.• 
 مهارات شخصٌة.• 
 مهارات اجتماعٌة.• 
 ارات إدراكٌة .مه• 
 مهارات التواصل.• 
 مهارات عددٌة .• 
تكنولوجٌا المعلومات • 

 واالتصاالت.
 

 مهارات التواصل.• 
 بناء الشخصٌة وتنمٌتها.• 
 مهارات إدارة الذات.• 
 مهارات اجتماعٌة وتعاونٌة.• 
 مهارات التفكٌر واإلبداع.• 
 العددٌة.واللؽوٌة  تانالكفاٌ• 
 مهارات المعلومات.• 

 مهارات تطبٌق المعرفة. •
 
 

استخدام المعارؾ والرموز • 
 والنصوص.

 إدارة الذات.• 
االرتباط باآلخرٌن )تفهم • 

 اآلخرٌن( .
 المشاركة واإلسهام. • 
 التفكٌر.• 
 

 إندونٌسٌا االتحاد األوروبً 0220أسترالٌا 

مهارات التعلم األساسٌة )الكفاٌة • 
 اللؽوٌة(.

 ع.التفكٌر الناقد والمبد• 
 الفهم الثقافً المتبادل.• 
 الفهم األخبلقً.• 
 الكفاٌة الشخصٌة واالجتماعٌة.• 
 الكفاٌة العددٌة.• 
استخدام تكنولوجٌا المعلومات • 

 واالتصاالت.

التواصل باللؽة األم، ولؽة • 
 أخرى.

 الكفاٌة فً الرٌاضٌات.• 
كفاٌات أساسٌة فً العلوم • 

 والتكنولوجٌا.
 الكفاٌة الرقمٌة.• 
 مهارات التعلم .• 
 الكفاٌة االجتماعٌة والمدنٌة.• 
 رٌادة األعمال.• 
 الوعً والتعبٌر الثقافً.• 
 

 الذكاء.• 
 المعرفة.• 
 الشخصٌة.• 
 الخصابص النبٌلة.• 
 مهارات العٌش  باستقبللٌة.• 
 مهارات مواصلة الدراسة.• 
 

 

 

 ب : مالحق ثانوٌة 

 

 مراجع - 1ملحق ثانوي 

 ٌة وثابق قطر 1 - 1
 
 0216-0211استراتٌجٌة قطاع التعلٌم والتدرٌب  - 1
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http://www.sec.gov.qa/ 

 0202رإٌة قطر الوطنٌة  - 0
Http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en 

 0216-0211استراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة القطرٌة  - 0
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en 

 ج فً دولة قطرهااٌٌر المنمع - 4
http://www.sec.gov.qa/en/search/pages/results.aspx?k=curriculum%20standards 

 اإلطار العام لتطبٌق المرحلة الثانوٌة - 5
http://www.sec.gov.qa/ 

 البٌبة واالستدامة - 6
http://www.sec.gov.qa/ 

 السبلمة المرورٌة - 7
http://www.sec.gov.qa/ 

 التربٌة القٌمٌة - 8
http://www.sec.gov.qa/ 

 التربٌة األسرٌة - 9
http://www.sec.gov.qa/ 
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 :  0 –ملحق ثانوي 

 : وتعرٌفاتها، بالعربٌة واإلنجلٌزٌة « اإلطار»ً مصطلحات وردت ف

 

 المصطلح بالعربٌة تعرٌفه المصطلح باإلنجلٌزٌة

Attitude 

تق  وٌم  إل  ىمٌ  ل ُم  تعلم )مكتس  ب( 

األم    ور، أو االس     تجابة ل     بعض 

األفك            ار أو األش            خاص أو 

المواق  ؾ، بطراب  ق معٌن  ة س   واء 

أكان ذلك عن وعً أم ؼٌر وع ً 

 على نحو ٌإثر فً السلوك.

 جاهاتّ 

Consultation in 

Curriculum 

عملٌ      ة تع      ّرؾ آراء الخب      راء 

واستخبلصها، واألطراؾ المعنٌة 

وخب    راتهم، وتثمٌنه    ا، بوص    فها 

جزءاً ال ٌتجزأ من عملٌ ة تط وٌر 

 المنهاج الواسعة.

 استشارة  فً المنهج

Curriculum 

Framework 

 : وثٌقة عامة عادة ما

 تضع م ا تإك ده الرإٌ ة الوطنٌ ة،• 

والتنمٌ   ة االقتص   ادٌة والسٌاس   ٌة 

التربوٌ     ة ف     ً س     ٌاق الم     نهج 

 الدراسً. 

واأله داؾ  الكب رىتحدد الؽاٌ ات • 

ة للم    نهج المدرس    ً ف    ً العاّم    

 مراحل التدرٌس.

وتش   رح الفلس   فة التربوٌ   ة الت   ً 

تكم   ن وراء المنه   اج المدرس   ً، 

وأسالٌب التعلٌم والتعلم، وأس الٌب 

التق وٌم الترب  وي وأدوات ه. وترس  م 

الخط  وط األساس  ٌة لبنٌ  ة المنه  اج 

المدرسً ومجاالت التعلم )الم واد 

الدراس       ٌة( الت       ً ٌتض       منها، 

ك  ل منه  ا ف  ً  تض  مٌنومب  ررات 

تح     دد ال     زمن وه     ً الم     نهج. 

المخصص لتعلٌم المواد الدراس ٌة 

و/أو مج االت ال  تعلم المختلف ة ف  ً 

ك     ل ص     ؾ ومرحل     ة. وت     وفر 

توجٌه      ات لواض      عً محت      وى 

 ،ٌنهاالم     واد الدراس     ٌة ومض     ام

رٌه   اومط ،  وم   دربً المعلم   ٌن وِّ

 إطار المنهج
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وم  إلفً الكت  ب الدراس  ٌة. وتح  دد 

متطلب  ات تطبٌ  ق الم  نهج ومتابع  ة 

)المص       در:  .تنفٌ       ذه وتقوٌم       ه

IBE2011 .)الٌونسكو 

Curriculum Structure 

طرٌق      ة ٌ      نظم فٌه      ا الم      نهج 

المدرس  ً بم  ا ٌتض  منه م  ن م  واد 

دراس   ٌة ومج   االت تعل   م، وتب   ٌن 

الزمنً لت درٌس ك ل منه ا، التتابع 

ال  ذي ٌج  ب أن ت  درس  "ال  نمط"و

 فٌه. 

 بنٌة المنهج

Curriculum Design 

 هاوربطعملٌة بناء أجزاء المنهج 

 ثحٌ    ؛  عل    ى نح    و ذي معن    ىً 

تجٌ    ب ع    ن األس    بلة األساس    ٌة 

المتعلق    ة بم    ا ٌج    ب أن ٌتعلم    ه 

الطال     ب، والم     وارد المطل     وب 

توافرها،  وإجراءات تقوٌم ال تعلم  

 به. وأسالٌ

 تصمٌم المنهج 

E-Learning 

 ه     اكلأش     كال التعل     ٌم وال     تعلم 

ًٌّ المدعوم ة  م ا  ةوخاص ، اإلكترون

استند منها إل ى الش بكة العنكبوتٌ ة 

ل      دعم اكتس      اب  ؛ والحاس      وب

 المعارؾ والمهارات .

 تعلم إلكترونً

Vocational Education 

and Training / 

Technical and 

Vocational  

Education 

andTraining 

تعلٌم وت درٌب ٌه دفان إل ى تزوٌ د 

 والخب    راتالمتعلم    ٌن بالمعرف    ة 

والمه   ارات والكفاٌ   ات المطلوب   ة 

كث ر أ، أو بصورة  فً مهن معٌنة

 فً سوق العمل. اّتساًعا

/ التعلٌم  التعلٌم المهنً والتدرٌب

 الفنً والمهنً والتدرٌب 

  المصطلح باإلنجلٌز
 

 

Interactive Teaching 

and Learning 

عملٌة التعلٌم والتعلم التً ٌش ارك 

بفاعلٌ  ة ونش  اط م  ن  الطلب  ةفٌه  ا 

خ  بلل تش  جٌعهم عل  ى استحض  ار 

مع   ارفهم وخب   راتهم الس   ابقة ف   ً 

 هذه العملٌة. 

 تعلٌم وتعلم تفاعلً

Lifelong Learning 

كل ما ٌإدٌه الف رد ف ً حٌات ه م ن 

نشاطات تعلمٌة تإدي إلى تحسٌن 

)  وخبرات     ه ومهارات     ه معارف     ه

ن من إنجاز األم ور البلزمة للتمكّ 

 مإهبلت   هوكفاٌات   ه و/أو  ( بإتق   ان

 تعلم مدى الحٌاة 
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 ل        دواع  وذل        ك  _ ونمّوه        ا ؛

 شخصٌة واجتماعٌة و/أو مهنٌة. 

)المص                                                        در: 

CEDEFOP2008) 

Social Development 

م     ن أبع     اد التطور/النم     و  ُبع     د

الشخص   ً ٌتعل   ق بالق   درة عل   ى 

،  ناآلخ رٌاالرتباط والتفاعل م ع 

تط                   وٌر مإش                   رات و

 ، اجتماعٌة/اقتص       ادٌة مختلف       ة

النمو االقتصادي، ونوعٌة  ) مثل:

الحٌ      اة، وال      دعم االجتم      اعً، 

 .( والتعلٌم، والصحة

 جتماعًاتطور 

Moral Development 

التطور/النم     و  م     ن أبع     اد ُبع     د

الشخصً ٌتعلق بالقدرة على فه م 

بن اًء  ؛القواعد واتباعه ا وتحس ٌنها

. الخط ؤ ع نصواب على تمٌٌز  ال

وٌش   ٌر ه   ذا البع   د  إل   ى انبث   اق 

األخبلقً، وتؽٌر فهمه م ن  سّ الح

الرش  د.  س  نّ  الرض  اعة حت  ى س  نّ 

ٌُع  رؾ الح  س األخبلق  ً ف  ً ه  ذا 

المج    ال بوص    فه المب    ادئ الت    ً 

ٌنبؽ    ً عل    ى األف    راد التص    رؾ 

وفقه  ا، وااللت  زام به  ا ف  ً معامل  ة 

بعض     هم ال     بعض فٌم     ا ٌتص     ل 

بالعدال    ة ومص    لحتهم ومص    لحة 

اآلخ      رٌن وحق      وقهم وحق      وق 

 اآلخرٌن. 

 تطور أخبلقً 

Emotional 

Development 

م     ن أبع     اد التطور/النم     و  ُبع     د

الشخص       ً، ٌ       رتبط ب       إدراك 

االنفعاالت وفهمها وإدارته ا عل ى 

ال      ذكاء »مث      ل ،  نح      و بّن      اء

 .«االنفعالً

 تطور انفعالً

Physical Development 

النم   و  التط   ور/ أبع   اد م   ن ُبع   د

ل     ق بالمه     ارات الشخص     ً متع

الحركٌ     ة، وتناس     ق الحرك     ات 

الجس  مٌة، وك  ذلك مراع  اة أنم  اط 

 الحٌاة الصحٌة.

 النمو  الجسمً 

Spiritual Development 

تك   وٌن االستبص   ارات والمب   ادئ 

: ومنه ا ، والمعتقدات وتطوٌره ا 

واالتجاه ات،  ،المعتقدات الدٌنٌ ة)

 تطور روحً
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والق  ٌم الت  ً توجهن  ا وتحثن  ا عل  ى 

 .(العمل

Subjective 

Development 

تطور/نم    و أبع    اد مختلف    ة ف    ً 

) ، مث    ل:  الشخص    ٌة اإلنس    انٌة

التطور العقل ً، وتط ور مه ارات 

التواصل، والقدرة عل ى االتص ال 

ب        اآلخرٌن، والتعبٌ        ر ع        ن 

احترامهم، واحترام الذات، والثق ة 

ب           النفس، وإدارة النزاع           ات 

 .( والخبلفات على نحو بّناء

 تطور شخصً 

Cognitive 

Development 

نم   و الف   رد وتط   وره م   ن حٌ   ث 

قدرت  ه عل  ى معالج  ة المعلوم  ات، 

وتولٌ       د المف       اهٌم، والمه       ارة 

وتعل  م اللؽ  ة، وؼٌ   ر ، اإلدراكٌ  ة 

ذل  ك م  ن جوان  ب النم  و والتط  ور 

المتعلق   ة بال   دماغ، وعل   م ال   نفس 

المعرفً. أي إن  التطور المعرفً 

 ٌعنً القدرة على التفكٌر والفهم.

 تطور معرفً 
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 المصطلح بالعربٌة تعرٌفه المصطلح باإلنجلٌزٌة

Curriculum 

Development  

عملٌ     ة تحدٌ     د مبلم     ح الم     نهج 

ال   وطنً والمدرس   ً وتوض   ٌحه، 

وإذا ك  ان له  ذه العملٌ  ة أن تفض  ً 

 النوعٌ ةإلى منهج ٌمت از ب الجودة 

فبل ب د له ا أن تس ٌر وف ق خط ة  ؛

مح       ددة ومنهجٌ       ة منتظم       ة، 

ن ف ً وٌقودها خب راء أو مختص و

م       دعومون بك       ادر   المن       اهج

متخصص. وٌنبؽً لعملٌة تطوٌر 

 نَ الم       نهج ومراحله       ا أن ت       ثمّ 

م    دخبلت األط    راؾ المش    اركة 

ًَ وتُ ،  لةذات الّص     مس    ؤلة  راِع    

 األمد. االستدامة والتؤثٌر بعٌدَ 

وف         ً الممارس         ة التربوٌ         ة 

تط  وٌر »المعاص  رة، ٌنظ  ر إل  ى 

بوص   فه دورة مس   تمرة « الم   نهج

بٌ ق، والتق وٌم، من التط وٌر والتط

والمراجع  ة، والتحس  ٌن؛ لض  مان 

حداثة الم نهج واس تمرار ارتباط ه 

بحٌ      اة المتعلم      ٌن وحاج      اتهم.      

)بتص                       رؾ م                       ن: 

unescoIBE2011) 

 تطوٌر المنهج

Diagnostic  

Assessment 

ه  دؾ إل  ى تحدٌ  د م  واطن تق  وٌم ٌَ 

الق    وة والض    عؾ ف    ً تحص    ٌل 

الم  تعلم؛ به  دؾ اتخ  اذ الخط  وات 

ل  دعم  ؛ ج  راءاتالض  رورٌة واإل

 التعلم وتحسٌنه. 

 تقوٌم تشخٌصً 

Formative 

Assessment 

رى خ     بلل العملٌ     ة ْج     تق     وٌم ٌُ 

التعلٌمٌ    ة بقص    د تحس    ٌن تعل    م 

 الطالب ودعمه.

 تقوٌم تكوٌنً/بنابً

External  

Assessment 

إج  راءات وأس  الٌب تق  وٌم تع  دها 

وتشرؾ علٌها جه ات م ن خ ارج 

المدرس  ة. وؼالب  اً م  ا توظ  ؾ ف  ً 

عملٌ       ات التق       وٌم الخ       ارجً 

اختب  ارات معٌارٌة/مقنن  ة، ترص  د 

ف     ً ض     وء نتابجه     ا درج     ات 

للط  بلب ٌس  تفاد منه  ا ف  ً تحدٌ  د 

الف  رص المس  تقبلٌة المتاح  ة له  م، 

و/أو م      نحهم ش      هادات إنج      از 

 تقوٌم خارجً 
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 معٌنة. 

Classroom – Based 

Assessment 

م    ن قب    ل معل    م  الطلب    ةتق    وٌم 

 الصؾ، وٌكون بشكل مستقل عن

التق  وٌم ال  ذي ٌج  رى للط  بلب ف  ً 

الص           فوؾ أو المجموع           ات 

 األخرى. 

 تقوٌم صفً

Evaluation in 

Education and 

Learning 

عملٌة منهجٌة منظم ة ته دؾ إل ى 

الحك   م عل   ى فاعلٌ   ة أي برن   امج 

 تعلٌمً تعلمً. 

 التعلٌم والتعلم()فً سٌاق  تقوٌم

Assessment 

قٌ   اس تق   دم  أواًل عملٌ   ة تتض   من 

وإنجازاته ثم إص دار حك م المتعلم 

 مناسب وفقاً لها.

 تقوٌم

Summative 

Assessment 

تقوٌم إلنجازات المتعلم وتحصٌله 

فً نهاٌ ة مس اق )مق رر دراس ً( 

أو فص     ل دراس     ً، أو مرحل     ة 

 -تعلٌمٌ    ة، أو برن    امج. وؼالب    اً 

م ا ٌق وم ه ذا ال نمط  -ولٌس دابماً 

م  ن التق  وٌم عل  ى االختب  ارات أو 

 ٌة.االمتحانات الرسم

 تقوٌم ختامً/ تجمٌعً 

Curriculum 

Integration 

عملٌة تؤلٌؾ/ ورب ط ب ٌن محت وى 

 ؛ التعلم ومحتوى المواد الدراس ٌة

 وشامل. كلًبقصد تحقٌق تعلم 

 تكامل المنهج 

Learner Centerdness 

ه ٌ     نظم عملٌ     ات التعل     ٌم توّج     

بن    اًء عل    ى  ؛ وال    تعلم والتق    وٌم

حاج      ات الم      تعلم، واهتمامات      ه 

 رجة األولى.بالد

 تمركز حول المتعلم

Quality 

الس     مات أو الخص     ابص الت     ً 

ًم  تجع  ل م  ن أم  ر  م  ا  ٌّ وموض  ع  اق

 تقدٌر.

 جودة

 

 

 المصطلح بالعربٌة تعرٌفه المصطلح باإلنجلٌزٌة

Syllabus 

وثٌق    ة خاص    ة بمس    اق )مق    رر( 

دراس    ً، أو وح    دة تعلٌمٌ    ة، أو 

ماّدة دراسٌة، تح دد مجموع ة م ن 

هداؾ العام ة، العناصر تشمل: األ

والمحت    وى المطل    وب تدرٌس    ه، 

والم    واد )التعلٌمٌ    ة والمس    اندة( 

البلزم  ة لتحقٌ  ق ذل  ك، والمهم  ات 

 خطة محتوى
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والنش    اطات التعلٌمٌ    ة التعلمٌ    ة، 

باإلضافة إلى األهداؾ والنتاج ات 

التعلمٌ  ة الخاص  ة، وخط  ة التق  وٌم 

 المتبعة.

Mainstream in Special 

Needs Education 

م ن ذوي االحتٌاج ات  ةالطلبدمج 

الخاصة فً البٌبة التربوٌة العام ة 

تص    احبه تكٌف    ات مناس    بة ف    ً 

المنه  اج والبنٌ  ة التحتٌ  ة، وت  وافر 

 كادر مدرب على نحو خاص.

الدمج )فً تعلٌم ذوي االحتٌاجات 

 الخاصة(

Curriculum Policy 

قرارات رسمٌة تتخذها الحكوم ة، 

،وتكون ذات  القٌادات التربوٌة أو

ومه م ف ً بن اء الم نهج  باشرمأثر 

وتط  وٌره. وع  ادة م  ا تس  جل ه  ذه 

م  ن الوث  ابق  ع  ددالق  رارات ف  ً 

 الرسمٌة.

 سٌاسة المنهج

Quality Control 

مجموعة نش اطات تطب ق لض مان 

ج    ودة المنتج    ات، وترك    ز ه    ذه 

النش   طات عل   ى تحدٌ   د العٌ   وب 

 )جوانب القصور( فً المنتجات.

 ضبط الجودة

Quality Assurance 

 ؛ قب       طَ تُ ة نش      اطات مجموع      

لض  مان ج  ودة العملٌ  ات المإدٌ  ة 

 معٌنة. جاتإلى نتا

 ضمان الجودة

Aims 
الؽ رض   / رمى إلٌ ه: القص دما ٌُ 

 الهدؾ./ 
 ؼاٌات

Educational Aims 

عبارات عامة تح دد م ا ٌنبؽ ً أن 

تحقق  ه التربٌ  ة )العملٌ  ة التعلٌمٌ  ة 

بكلٌّته  ا( م  ن نم  اء وتط  ور عل  ى 

  الف   ردي / ص   ًخالش ٌنعٌدالص    

 . ًاالجتماع /ًوالمجتمع

 ؼاٌات تربوٌة

Understanding 

ال       وعً باألفك       ار والمقاص       د 

ال      وعً واس      تٌعابها، وك      ذلك 

ب     ٌن المف     اهٌم  فٌم     ا ب     الروابط

بعض، وبٌنه    ا وب    ٌن ال    ض    ها عب

 المعلومات الواقعٌة. 

 فهم

Value 

األهمٌة أو الفابدة التً تسبػ عل ى 

شًء ما. حكم المرء على م ا ه و 

ف   ً الحٌ   اة، وال   ذي ٌكم   ن  مه   م

 وراء مبادئ السلوك واألفعال.

 قٌمة

Aesthetic Values  قٌم جمالٌة واالنس  جام بالجم  الق  ٌم مرتبط  ة 
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 حساس.اإلو والذوق

Textbook 

مص در معلوم ات مكت وب، ص  مم 

ف   ً   الطلب   ة خدامالس   ت اخصًٌص   

مق  رر أو م  ادة دراس  ٌة معٌن  ة، أو 

مبح     ث مع     ٌن، وٌوض     ع ه     ذا 

ً ض  وء محت  وى الكت  اب ع  ادة ف  

حٌ    ث  ؛ اس    لفً ة ومض    امٌن مع    دّ 

ٌحق        ق حاج        ات المتعلم        ٌن 

 ومتطلبات الجودة.

 )مدرسً( كتاب مقرر

Key Competencies 

/General 

Competencies 

كفاٌ  ات مح  ددة ض  رورٌة للع  ٌش 

بنج   اح ف    ً المجتم    ع المعاص    ر 

 القابم على المعرفة.

وتس    تخدم مص     طلحات مختلف     ة 

لوص  ؾ ه  ذه الكفاٌ  ات، وأكثره  ا 

محورٌ     ة، وكفاٌ     ات ): اٌوعً ش     

مش    تركة، وأساس    ٌة، وعام    ة، و

 .(انتقالٌةو

 كفاٌات عامة - كفاٌات أساسٌة
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 المصطلح بالعربٌة تعرٌفه المصطلح باإلنجلٌزٌة

Competency / or 

competence  

مزٌج من المعارؾ، والمه ارات، 

واالتجاه     ات الت     ً تس     تخدم أو 

ؾ( ف   ً س   ٌاق م   ا ُتوّظ   تطب   ق )

ة. وتش  ٌر الكفاٌ  ة بص  ورة مناس  ب

إل   ى الق   درة عل   ى تطبٌ   ق ال   تعلم 

على نح و مبلب م ف ً س ٌاق مح دد 

التط       ور والعم       ل، و)ال       تعلم، 

 الشخصً أو المهنً(.

 كفاٌة

Numeracy 

الق   درة عل   ى اس   تخدام مه   ارات 

الرٌاض   ٌات وتوظٌفه   ا بطراب   ق 

مناس     بة، وذات معن     ى )مهم     ة 

ومفٌدة( لتلبٌة المتطلبات المختلف ة 

والدراس      ٌة  للحٌ      اة الشخص      ٌة

 واالجتماعٌة والعملٌة.

 كفاٌة عددٌة

Principle  
اعتق    اد راس    خ وق    وة محرك    ة، 

 وعنصر موجه للعمل.
 مبدأ

Scope and Sequence 

تعبٌ   ر م   ن مفه   ومٌن مت   رابطٌن 

ٌش  ٌر إل  ى التنظ  ٌم الع  ام للم  نهج 

لض        مان تماس        كه وسبلس        ة 

اس  تمرارٌته. وٌش  ٌر الم  دى إل  ى 

اتس        اع المحت        وى وعمق        ه، 

ات الت   ً س   تؽطى. أم   ا والمه   ار

التت   ابع فٌش   ٌر إل   ى ترتٌ   ب ه   ذه 

المهارات والمحتوٌات وتسلس لها، 

 لمتعلمٌن.إلى اوكٌفٌة تقدٌمها 

 المدى والتتابع 

Content Standards 

عب   ارات تص   ؾ م   ا ٌتوق   ع م   ن 

معرفت  ه والقٌ  ام ب  ه ض  من  الطلب  ة

مج     ال مبح     ث مع     ٌن أو م     ادة 

دراس   ٌة مح   ددة ف   ً المس   توٌات 

 اسٌة المختلفة. )الصفوؾ( الدر

 معاٌٌر المحتوى

Knowledge 

النظرٌ  ات، والمف  اهٌم، والحق  ابق 

الت   ً ٌ   تم الوص   ول إلٌه   ا نتٌج   ة 

لعملٌ   ات عقلٌ   ة ته   دؾ إل   ى فه   م 

الظ  واهر وتفس  ٌرها )مث  ل معرف  ة 

تقرٌرٌ        ة: عب        ارات تتعل        ق 

ب     الظواهر؛ ومعرف     ة إجرابٌ     ة: 

عملٌ   ات عقلٌ   ة تق   ود إل   ى الفه   م 

 والتطبٌق، وحل المشكبلت(.

 معرفة

Standard(s)  ،وثٌق         ة ت         وفر المتطلب         ات  معٌار )معاٌٌر(
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والمواص       فات، واإلرش       ادات، 

والخص        ابص الت         ً ٌمك         ن 

اس    تخدامها عل     ى نح     و متس     ق 

لضمان مبلءمة المواد والنتاج ات 

والعملٌ  ات والخ  دمات لؤلؼ  راض 

 التً وضعت من أجلها.

Curriculum Relevance 

قابلٌة الم نهج للتطبٌ ق، ومبلءمت ه 

واهتمام     اتهم  الطلب     ةج     ات لحا

وتوقع اتهم والمجتم ع  وطموحاتهم

 .اعمومً 

األهمٌة العملٌة للمنهج/ األهمٌة 

 واالرتباط

Curriculum 

وص ؾ لم ا  -باختصار  –المنهج 

، وأهمٌ ة  الطلب ةٌنبؽً أن ٌتعلمه 

م  ا س  ٌتعلمونه )مب  ررات ال  تعلم(، 

وكٌ   ؾ ٌ   تم تعلمه   م. ل   ذلك ف   إن 

 بح   ّد ذات   ه ؛الم   نهج ل   ٌس ؼاٌ   ة 

 الطلب  ةولكن  ه ٌه  دؾ إل  ى تزوٌ  د 

 والق     ٌم والمه     ارات بالمع     ارؾ

 للنجاح فً حٌاتهم.  ؛ واالتجاهات

 UNESCO)المص      در: 

IBE2011.) 

هن  اك تعرٌف  ات كثٌ  رة لمص  طلح 

 ً، وه    «م    نهج»أو « منه    اج»

تتفاوت فً تعقٌ دها، فم ن تعرٌف ه 

 امخطًط         امس        ارً بوص        فه »

األص لً  ىالمعنوهو ، « للدراسة

، إل   ى  لبلتٌنٌ   ةال   ذي اش   تق ف   ً ا

حٌ   ث ؛ النظ  رة الواس  عة للم  نهج 

ٌشمل الخب رات التعلٌمٌ ة التعلمٌ ة 

الت   ً توفره   ا المدرس   ة  ه   اجمٌع

 وتكون مسإولة عنها. 

 منهج

Elective Curriculum 

(Electives) 

مساقات أو مواد دراس ٌة ٌس تطٌع 

وفق     اً  ؛ االختٌ     ار منه    ا الطلب    ة

الهتماماتهم وحاجاتهم. وتقدم هذه 

ات والم      واّد الدراس      ٌة المس      اق

االختٌارٌ    ة ع    ادة ف    ً المرحل    ة 

الثانوٌ  ة م  ن التعل  ٌم، وه  ً ج  زء 

مكم    ل للم    نهج األساس    ً ال    ذي 

 .همجمٌع الطلبةٌنبؽً أن ٌدرسه 

 منهج اختٌاري
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Core Curriculum 

مجموع  ة المع  ارؾ واالتجاه  ات 

 ٌتعلمه اأن والمهارات التً ٌتوقع 

، وؼالب اً هم جمٌع الطلبةوٌكتسبها 

نتِظم محتوى المنهج األساسً  ٌَ ما 

 "م   واد دراس   ٌة" ومض   امٌنه ف   ً

تك ون إلزامٌ ة ؛  "مجاالت تعل م"و

 .همجمٌع للطلبة

 منهج أساسً

Inclusive Curriculum 

،  همجم ٌع منهج ٌش مل المتعلم ٌن

،  حاج     اتهم المختلف     ة راع     ًوٌُ 

 وخصابصهم الفردٌة. 

 نهج للجمٌعم

 )المنهج العام(

National Curriculum 

توصٌؾ ٌص در ع ادة ف ً وثٌق ة، 

أو سلس  لة مترابط  ة م  ن الوث  ابق، 

وٌتض       من األه       داؾ العام       ة، 

واأله     داؾ الخاص     ة، والج     ودة 

المطلوب   ة،  ومع   اٌٌر )محّك   ات( 

المحت   وى للنظ   ام التعلٌم   ً عل   ى 

المستوى ال وطنً. وق د ٌتخ ذ ه ذا 

ل معاٌٌر المنهج )أو توصٌفه( شك

)تحدٌ       د األه       داؾ ومحك       ات 

اإلنج   از عن   د مس   توٌات تعلٌمٌ   ة 

معٌنة لمواد دراس ٌة، أو مج االت 

تعل م مح  دد(. كم  ا ٌمك  ن أن تش  ٌر 

وثٌق  ة الم  نهج ال  وطنً أٌض  اً إل  ى 

م   دى المرون   ة المتاح   ة لص   ناعة 

الق      رارات الخاص      ة ب      المنهج  

 واتخاذها.

 منهج وطنً

Cross-Cutting 

Themes / Cross 

Curriculum Learning 

محتوٌ  ات  تعلٌمٌ  ة تعلمٌ  ة مهم  ة 

فً المنهج ٌتم تناولها وتعلمها من 

خبلل أكث ر م ن م ادة دراس ٌة )أو 

مج   ال تعل   م(، ب   دالً م   ن اقتص   ار 

ذل   ك عل   ى م   ادة دراس   ٌة واح   دة 

 بعٌنها. 

 قضاٌا مشتركة 

Subject/ Subject Area 

فرع من المعرفة ٌنظم ف ً مج ال 

ح  و تعل  م مس  تقل، وٌ  درس عل  ى ن

 منتظم وفق تسلسل زمنً معٌن. 

 مادة دراسٌة

Carrier Subject 

بطبٌعته   ا  -م   ادة دراس   ٌة تك   ون 

أكثر مبلءم ة  -وحدود مضامٌنها 

عل  ى تط  وٌر  الطلب  ةف  ً مس  اعدة 

واتجاه    ات  مه    اراتو مع    ارؾ

 ٌةللكفا«  المادة األساسٌة»
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ال تق    ع ض    من نط    اق ؛ معٌن    ة 

أو  تخص  ص م  ادة دراس  ٌة بعٌنه  ا

 .ضمن اهتمامها

Literacy 

الق  درة عل  ى التعام  ل الفاع  ل م  ع 

الم  ادة المكتوب  ة والمطبوع  ة ف  ً 

س     ٌاقات مختلف     ة، م     ن حٌ     ث 

تعرفه  ا، واس  تٌعابها، وتفس  ٌرها، 

 ، ضافة إلى إنتاجهاباإلوتقوٌمها، 

 والتواصل بشؤنها. 

 الكفاٌة اللؽوٌة

Skill 

بالمعنى الض ٌق « المهارة»تشٌر 

للكلم  ة إل  ى جوان  ب إجرابٌ  ة ف  ً 

معرف  ة )أي م  ا ٌتعل  ق باإلنج  از ال

واألداء(. أّم    ا ب    المعنى الواس    ع، 

فهً قدرات إنسانٌة مش تركة ب ٌن 

مج  االت الم  نهج )م  واّد دراس  ٌة، 

ومباحث، وؼٌرها( المختلفة الت ً 

تتق  اطع لتحقٌقه  ا؛ بس  بب أهمٌته  ا 

 فً حل المشكبلت. 

 مهارة 

Learning Outcomes 

 والمع     ارؾ المعلوم     اتجمل     ة 

 والق     ٌمالتجاه     ات وا والمف     اهٌم

أو  والكفاٌ            ات والمه            ارات

السلوكات التً ٌتوق ع أن ٌكتس بها 

الف  رد وٌتقنه  ا عن  د إتم  ام برن  امج 

 تعلٌمً بنجاح.

 ISCED)المص         در: 

GIossary, UIS2012 ) 

 نتاجات تعلم 

Time Allocation 

مق    دار الوق    ت ال    ذي ٌنبؽ    ً أن 

ٌكرس للتدرٌس ف ً م ادة دراس ٌة 

 اوفًق      ؛ م     اأو مبح     ث  معٌن     ة

للتعلٌم      ات وال      نظم الرس      مٌة، 

والمتطلب          ات، والتوص          ٌات، 

وٌنبؽ   ً تمٌٌ   ز ه   ذا الوق   ت م   ن 

ف   ً  ض  ىٌُقْ الوق  ت الفعل  ً ال  ذي 

 التعلم.

 وقت مخصص

 )زمن التدرٌس المخصص(
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