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م�صطلحات تربوية

:)Curriculum Document( وثيقة املنهج
تطويره،  �أو  )بناوؤه(  ت�صميمه  �ملر�د  �ملنهج  عليها  يقوم  مكتوبة  خطة 
�أ�ص�س بناء �ملنهج ومرتكز�ته  ا يت�صمن  �إطاًر� عاًمّ وت�صكل هذه �خلطة 
كل  ومعايري  �ملنهج  عنا�رص  تت�صمن  كما  تطويره،  �أو  بنائه  ودو�عي 

منها، ومعايري تنفيذه وتقوميه.

:)Curriculum Document Design( ت�صميم وثيقة املناهج

و�صع �إطار لتنظيم عنا�رص �ملنهج و�ت�صاعها وعمقها وتكاملها �لر�أ�صي، 
وتكاملها �لأفقي د�خل �ملادة نف�صها ومع �ملو�د �لدر��صية �لأخرى مبا 
يحقق �لتو�زن بني �ملادة �لدر��صية و�ملتعلم، ومر�عاة حاجات �ملجتمع 

وثقافته.
ويف تخطيط �ملناهج وبنائها، وتنظيم عنا�رصها ومكوناتها يفرت�س �أن 

تر�عى مفاهيم �لت�صميم �لآتية:
�ت�صاع . 1 مر�عاة  يتطلب  �لذي  �ملنهج  ملحتوى  �لأفقي  �لت�صميم 

�ملعرفية  �ملجالت  بني  و�لرت�بط  و�لتكامل  وعمقه،  �ملنهج 
و�لوجد�نية )�لقيمية( و�ملهارية، كما يتطلب تر�بط جميع عنا�رص 
و�لو�صائط،  و�لأ�صاليب،  و�ملحتوى،  )�لأهد�ف  ببع�صها  �ملنهج 

و�لأن�صطة، و�لتقومي(.
�لت�صميم �لعمودي ملحتوى �ملنهج �لذي يتطلب تر�كم �خلرب�ت . 2

وتتابعها �لر�أ�صي مبا ين�صجم مع �صيكولوجية �ملتعلمني، و�أعمارهم 
ومر�حل منوهم، وطبيعة �ملادة نف�صها، فيكون �لتتابع من �لب�صيط 
عمًقا  �ملنهج  يزد�د  بحيث  �جلزء  �إلى  �لكل  ومن  �ملعقد،  �إلى 

و�ت�صاًعا كلما �رتقينا من �ل�صفوف �لدنيا �إلى �ل�صفوف �لعليا.
التوازن بني منهج الن�شاط واخلربات واملهارات الذي يركز على . 3

�ملادة  منهج  �لذ�تية، وبني  �ملتعلم وحاجاته وقدر�ته وخ�صائ�صه 
بال�رصورة  يعني  وهذ�  �ملعرفة،  طبيعة  على  يركز  �لذي  �لدر��صية 
مر�عاة �لتوز�ن بني �ملادة و�ملتعلم، وبني مكونات �ملنهج و�ملو�د 

�لدر��صية �لأخرى، وبني �ملعرفة و�ملهار�ت و�لقيم.

:)Curriculum Design( ت�صميم املنهج

جميعها  ومكوناته  عنا�رصه  لتنظيم  للمنهج  فكري  �إطار  و�صع 
و�لأن�صطة،  و�لو�صائط،  و�لأ�صاليب  و�ملحتوى،  )�لأهد�ف، 
�إلى حتقيق  تنفيذه  يوؤدي  بناء و�حد متكامل  و�لتقومي(، وو�صعها يف 

�لأهد�ف �لعامة للمنهج.
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:)Standard( املعيار

هو جملة ي�صتند �إلىها يف �حلكم على �جلودة يف �صوء ما تت�صمنه هذه 
�أو  �ملتعلم من مهار�ت،  �جلملة من و�صف ملا هو متوقع حتققه لدى 
معارف، اأو مهمات، اأو مواقف، اأو قيم واجتاهات، اأو اأمناط تفكري، 

�أو قدرة على حل �مل�صكالت و�تخاذ �لقر�ر�ت.

:)outcomes( نواجت التعلم

�ملعارف  من  �ملتعلم  يكت�صبه  �أن  يتوقع  ما  كل  ت�صف  عبار�ت  هي 
واملهارات واالجتاهات والقيم، وفق موؤ�رشات قيا�شية حمددة، ويكون 
تعليمي  برنامج  �أو  در��صي،  مقرر  در��صة  نهاية  يف  �أد�ئه  على  قادًر� 

حمدد.
وهي جتيب عن ال�شوؤال التايل:

م�صتوى  يف  لتعلمه  كمخرج  ويفعل  يعرف  �أن  �ملتعلم  ي�صتطيع  ماذ� 
در��صي معني؟

)performance indicators( موؤ�صرات الأداء

�لتي ي�صتدل بو�صاطتها على مدى حتقق  موؤ�رص�ت �لأد�ء هي �لدلئل 
خمرجات التعلم، وجتيب عن ال�شوؤال التايل:

كيف لنا �أن نعرف �أن �ملتعلم قد حقق �لناجت �لتعليمي؟

:)Scope and Sequence Maps( خرائط املدى والتتابع

يف  �لو�ردة  �لرئي�صة  و�لأفكار  �ملفاهيم  تدفق  يو�صح  جدول  وهو 
�لعام جميعها،  �لتعليم  ل�صفوف  ور�أ�صية  �أفقية  ب�صورة  �ملنهج  حمتوى 
بحيث تربز �لتكامل �لر�أ�صي و�لأفقي بني مو�صوعات �ملادة �لدر��صية.

:)Curriculum Planning( تنظيم حمتوى املنهج

هو تقدميه للمتعلم ب�صكل معني، بحيث يوؤدي �إلى �أن يتعلمه ب�صكل 
ويثبت  ويعمق  �لتعلم  ينمو  بحيث  متدرج  وب�صكل  و�أ�صهل،  �أ�رصع 

لدى �ملتعلم وت�صتمر �آثاره معه.

:)Horizontal Organization( التنظيم الأفقي

بينها  و�لتن�صيق  ناحية،  من  �ملختلفة  �لدر��صية  �ملو�د  بني  �لتن�صيق  هو 
وبني �حلياة �خلارجية من ناحية ثانية، وبني �ملو�د وحاجات �ملتعلمني 

من ناحية ثالثة.

:)Vertical Organisation( التنظيم الراأ�صي

هو �لتنظيم من �أ�صفل �إلى �أعلى �أو من فوق �إلى حتت، ويكون يف �ملادة 
ملبادئ  طبًقا  مو�صوعاتها  ترتيب  �أي  ود�خلها،  �لو�حدة  �لدر��صية 
معينة، بحيث تكون هذه �ملو�صوعات متدرجة ومرت�بطة ويفيد تعلم 

�أولها يف تعلم ما بعده.
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:)Curriculum Evaluation( تقومي املنهج

جمموعة عمليات ينفذها �أ�صخا�س متخ�ص�صون يجمعون فيها �لبيانات 
�أو  يغريونه  �أو  �ملنهاج  �صيقبلون  كانو�  �إذ�  ما  تقرير  من  متكنهم  �لتي 
يعدلونه �أو يطورونه، بناء على مدى حتقيقه لأهد�فه �لتي ر�صمت له.

:)Curriculum Development( تطوير املنهج

بق�صد  قائم  منهج  عنا�رص  من  �أكرث  �أو  عن�رص  يف  تغيري�ت  �إحد�ث 
يف  و�لتغري�ت  و�لرتبوية،  �لعلمية  للم�صتجد�ت  ومو�كبته  حت�صينه، 
حاجات  يلبي  مبا  و�لثقافة  و�لجتماعية،  �لقت�صادية،  �ملجالت 
و�جلهد  �لوقت  من  �ملتاحة  �لإمكانات  مر�عاة  مع  و�أفر�ده،  �ملجتمع 

و�لكلفة.
ويالحظ مما �صبق �أن مفهوم ت�صميم )بناء( �ملنهج يختلف عن مفهوم 
نقطة  من  يبد�أ  �ملنهج  فت�صميم  منهما،  لكل  �لبد�ية  نقطه  يف  تطويره 
�أو  �ملنهج فيبد�أ من منهج قائم ولكن ير�د حت�صينه  �أما تطوير  �ل�صفر، 
�لو�صول �إلى طموحات جديدة، ومن جهة �أخرى ت�صرتك عمليتا بناء 
�ملتعلم،  �أ�ص�س م�صرتكة وهي  تقومان على  �أنهما  �ملنهج وتطويره يف 
�مل�صتقبل  ��صت�رص�ف  على  قدرة  تتطلبان  و�أنهما  و�ملعرفة،  و�ملجتمع، 

وحاجات �ملجتمع و�أفر�ده.

:)Creativity( الإبداع

�لتي  �ل�صخ�صية  و�خل�صائ�س  و�ل�صتعد�د�ت  �لقدر�ت  من  مزيج  هو 
ح�شا�شية  اأكرث  املتعلم  جتعل  فاإنها  منا�شبة  تربوية  بيئة  يف  وجدت  اإذا 
للم�شكالت، واأكرث مرونة يف التفكري، وجتعل نتاجات تفكريه اأكرث 

غز�رة و�أ�صالة باملقارنة مع خرب�ته �ل�صخ�صية �أو خرب�ت �أقر�نه.

:)Test Examination( الختبار

هو اإجراء ال�شتنباط ا�شتجابات يبنى عليها تقومي حت�شيل املتعلم اأو اأدائه 
يف حمتوى در��صي معني، مثاًل: �ملعرفة �خلا�صة مبو�صوع معني.

:)Achievement Test( الختبار التح�صيلي

هو اأداة مقننة تتاألف من فقرات اأو اأ�شئلة يق�شد بها قيا�س التعلم ال�شابق 
للفرد يف جمال �أو مو�صوع معني.

:)Teaching Techniques( اأ�صاليب التدري�س

اإجراءات خا�شة يقوم بها املعلم �شمن االإجراءات العامة التي جتري 
�ملناق�صة و�حدة، ولكن  فقد تكون طريقة  تعليمي معني،  يف موقف 
اأو اإعداد  ي�شتخدمها املعلمون باأ�شاليب متنوعة كاالأ�شئلة واالأجوبة، 

تقارير ملناق�صتها.
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:)Inference( ال�صتدلل

�أ�صا�س  على  معينة،  نتائج  �إلى  �ملتعلم  و�صول  �إلى  تهدف  عملية  هو 
مالحظاته  �ملتعلم  يربط  حيث  �لكافية،  �ملنا�صبة  و�حلقائق  �لأدلة  من 
يقوم  ثم  عنها،  �ل�صابقة  مبعلوماته  ما  ظاهرة  عن  �ملتوفرة  ومعلوماته 

باإ�صد�ر حكم يف�رص هذه �ملعلومات �أو يعممها.

:)Induction( ال�صتقراء

من  �أو  �لعام  �إلى  �خلا�س  من  بها  �لنتقال  يتم  تفكريية  عملية  هو 
�جلزئيات �إلى �لكل، حيث يتم �لتو�صل �إلى قاعدة عامة من مالحظة 

حقائق مفردة.

:)Investigation( ال�صتق�صاء

عقلية  �أو  عملية  مهار�ت  با�صتخد�م  �ملتعلم  بها  يقوم  ن�صطة  عملية 
للتو�صل �إلى تعميم �أو مفهوم �أو حل م�صكلة.

:)Deduction( ال�صتنتاج

بالعتماد  �حلقائق  �إلى  �لو�صول  �ملتعلم من  تفكريية متكن  هو عملية 
�لعام  على مبادئ وقو�نني وقو�عد �صحيحة، فينتقل فيها �ملتعلم من 
�إلى  �ملقدمات  من  �أو  �جلزئيات،  �إلى  �لكليات  من  �أو  �خلا�س،  �إلى 

�لنتائج.

:)Final Examination( المتحان النهائي

�لنتهاء  بعد  �ملعلمني  من  جمموعة  �أو  �ملعلم  يعده  �لذي  �لختبار  هو 
اأو  اأ�شئلة مقالية  من درا�شة حمتوى املنهج، وغالًبا ما يكون على هيئة 

مو�صوعية �أو مهمات �صاملة جلميع م�صتويات �لأهد�ف.

:)Learning( التعلم

اإلى  يهدف  بدونه،  اأو  املعلم  باإ�رشاف  املتعلم  فيه  يقوم  ن�شاط  هو 
�كت�صاب معرفة �أو مهارة �أو تغيري �صلوك.

:)Learning by discovery( التعلم بالكت�صاف

ي�صتخدم  حيث  �لعامل،  �صلوك  �ملتعلم  فيه  ي�صلك  �لذي  �لتعلم  هو 
وعقلية  عملية  تفكريية  عمليات  يف  وقابلياته  وقدر�ته  معلوماته 

للو�صول �إلى نتائج جديدة.

:)Cooperative Learning( التعلم التعاوين

وهو تعلم يتم باإ�رص�ك جمموعة �صغرية من �لطلبة مًعا يف تنفيذ عمل، 
يف  منهم  كل  وي�شهم  مطروحة،  م�شكلة  حل  اأو  تعليمي،  ن�شاط  اأو 
الن�شاط، ويتبادلون االأفكار واالأدوار، ويعني كل منهم االآخر يف تعلم 

�ملطلوب ح�صب �إمكاناته وقدر�ته.
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:)Self - Learning( التعلم الذاتي

التعليمية  االأن�شطة  باختيار  املتعلم  فيه  يقوم  التعلم  اأمناط  من  منط  هو 
�صلة  ذ�ت  مهارة  تنمية  �أو  علمية  معرفة  �كت�صاب  بهدف  وتنفيذها 
ب�صورة  �لتعلم  هذ�  يتم  وقد  �خلا�صة،  باهتماماته  �أو  �لدر��صية  باملادة 
�أو ب�صورة غري نظامية  �ملعلم،  �إ�رص�ف  �أو يف جمموعات، حتت  فردية 

عن طريق �لتعليم �ملربمج، �أو بر�مج �لتعلم عن بعد.

:)Former Learning( التعلم القبلي

هو �ملعرفة �لعلمية �لتي �كت�صبها �ملتعلم نتيجة مروره بخرب�ت تعليمية 
�صابقة، وتعد �أ�صا�ًصا لتعلمه �جلديد.

:)Instruction( التعليم

�ملتعلم  ت�صاعد  �لتي  )�خلرب�ت(  للخربة  �ملق�صود  �ملنظم  �لت�صميم  هو 
على �إجناز �لتغيري �ملرغوب فيه يف �لأد�ء، وعموًما هو �إد�رة �لتعلم �لتي 

يقودها �ملعلم.

:)Education Technology( تقنيات تربوية

هي �لطر�ئق و�لو�صائل و�لأجهزة و�ملو�د �مل�صموعة و�ملرئية و�ملقروءة 
�لتي ت�صهم يف حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية �ملن�صودة.

:)Evaluation( التقومي

هو �لإجر�ء�ت �لتي تهدف �إلى حتديد مدى تقدم تعلم �لطلبة، ومدى 
حتقق م�صتوى �جلودة يف �أد�ئهم، وفق معايري حمددة، وفيه ميكن حتديد 
توجيههم  ميكن  �صوئه  ويف  �أخطائهم،  وحتليل  �لطلبة،  م�صتويات 
ت�صخي�صية،  عملية  فهي  لذ�  م�صتوياتهم،  تالئم  �لتي  �لأن�صطة  �إلى 

وعالجية، ووقائية.

:)Performance Evaluation( تقومي الأداء

هو ما يقوم به �ملتعلم يف جمال ما ويتطلب فعاًل �أو عماًل، �أو يتطلب 
�إجناًز� يختلف يف كثري من جو�نبه عن ��صتذكار جمموعة من �ملعارف.

:)Constructive Evaluation( التقومي البنائي اأو التكويـنـي

هو عملية منظمة تتم يف �أثناء تكون �ملعلومة )�أثناء �لتدري�س وخالل 
�لرتبوية  �لعملية  م�صار  ت�صحيح  �إلى  وتهدف  �لدر��صي(،  �لف�صل 
للمتعلم و�لتحقق من فهمه للمعلومة �لتي مر بها وبيان مدى تقدمه 

نحو �لهدف �ملن�صود.
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:)Diagnostic Evaluation( التقومي الت�صخي�صي

هو ذلك �لتقومي �لذي يهدف �إلى حتديد �أ�صباب �مل�صكالت �لدر��صية 
�لتي يعاين منها �ملتعلمون و�لتي تعيق تقدمهم �لدر��صي.

:)Summative Evaluation( التقومي اخلتامي

�ملعارف  من  �لنهائية  �حل�صيلة  بك�صف  يهتم  �لذي  �لتقومي  ذلك  هو 
لعملية  نتيجة  حت�صل  �أن  يفرت�س  �لتي  و�لعاد�ت  و�لقيم  و�ملهار�ت 

�لتعليم.

:)Formative Evaluation( التقومي القبلي

من  �أي  يف  علمية  بطريقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  ي�صاهم  �لذي  �لتقومي 
�ملجالت �ملختلفة بطريقة علمية ويحدد �مل�صتوى �لذي يكون عليه 

�ملتعلم قبل قيامه بالدر��صة.

:)Continuous Evaluation( التقومي امل�صتمر

با�صتمر�رها،  وم�صتمًر�  �لتدري�س،  لعملية  مو�كًبا  يتم  �لذي  �لتقومي 
ما  على  بناء  �لر�جعة  �لتغذية  خالل  من  �مل�صار  تعديل  منه  و�لهدف 
يتم اكت�شافه من نواحي ق�شور اأو �شعف لدى املتعلمني، ويتم جتميع 

نتائج التقومي يف خمتلف املراحل، اإ�شافة اإلى ما يتم يف نهاية العمل من 
�أجل حتديد �مل�صتوى �لنهائي. 

:)Assessment( التقييم

مبا  يت�صل  فيما  �ملتعلم  عن  �ملعلومات  �أو  �لبيانات  جمع  عملية  هو 
يعرف �أو ي�صتطيع �أن يعمل، ويتم ذلك بالعديد من �لأدو�ت من مثل 
مالحظة �لطلبة �أثناء تعلمهم، �أو تفح�س �إنتاجهم، �أو �ختبار معارفهم 

ومهار�تهم.

:)Learning Kit( احلقيبة التعليمية

وعاء معريف يحتوي على عدة م�صادر للتعليم، �صممت على �صكل 
تعليم وحدة  �أو  تعلم  ي�صتخدم يف  �لو�صائط،  متعدد  متكامل  برنامج 
يوؤدي  بيئته،  وتنا�شب  املتعلم،  قدرات  مع  تتنا�شب  منوعة،  معرفية 
تعليمها �إلى زيادة معارف وخرب�ت ومهار�ت �ملتعلم، وتوؤهله ملقابلة 

مو�قف حياتية ترتبط مبا �كت�صبه نتيجة تعلمه حمتوى هذه �حلقيبة.
وتعرف بانها �أ�صلوب من �أ�صاليب �لتعلم �لذ�تي �أو تفريد �لتعليم �لذي 
�زد�د �لهتمام به يف �لآونة �لأخرية مع �لتغري�ت و�لتطور�ت �لعلمية 

�حلديثة.
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:)Concept Maps( خرائط املفاهيم

عبارة عن �أ�صكال تخطيطية تربط �ملفاهيم ببع�صها �لبع�س عن طريق 
خطوط اأو اأ�شهم يكتب عليها كلمات ت�شمى كلمات الربط لتو�شيح 

�لعالقة بني مفهوم و�آخر.
كما �أنها عبارة عن بنية هرمية مت�صل�صلة، تو�صح فيها �ملفاهيم �لأكرث 
عند  حتديًد�  �لأكرث  و�ملفاهيم  �خلريطة،  قمة  عند  و�صمولية  عمومية 
قاعدة �خلريطة، ويتم ذلك يف �صورة تفريعة ت�صري �إلى م�صتوى �لتمايز 
بني املفاهيم، اأي مدى ارتباط املفاهيم االأكرث حتديًدا باملفاهيم االأكرث 
عمومية، ومتثل �لعالقات بني �ملفاهيم عن طريق كلمات �أو عبار�ت 
وميكن  مفهومني،  اأي  بني  تربط  التي  اخلطوط  على  تكتب  و�شل 
��صتخد�مها  �إلى  بالإ�صافة  وتعليمية  منهجية  كاأدو�ت  ��صتخد�مها 

كاأ�صلوب للتقومي.

:)Transparency( ال�صفافة

ويتم  خاللها،  من  �ل�صوء  مبرور  ت�صمح  �صفافة  بال�صتيكية  �صفيحة 
اإ�شقاط  بجهاز  عر�شها  ثم  مبا�رشة  عليها  الر�شم  اأو  بالكتابة  اإعدادها 

�صوئي.

:)Teaching Methods( طرائق التدري�س

تعرف باأنها �لإجر�ء�ت �لعامة �لتي يقوم بها �ملعلم يف موقف تعليمي 
معني.

طريقة �لعرو�س �لعملية:
هي �لطريقة �لتي يقوم �ملعلم فيها بعملية عر�س �أمام �ملتعلمني، �أو يقوم 
متعلم �أو جمموعة من �ملتعلمني بالعر�س وهي �أ�صلوب تعليمي تعلمي 

لتقدمي حقيقة علمية، �أو مفهوم علمي، �أو تعميم علمي.

:)Measurement( القيا�س

هو �لعملية �لتي تقوم على �إعطاء �لأرقام �أو توظيفها وفًقا لنظام معني 
�لكمي  �لتعبري  وهي  معني،  متغري  �أو  ل�صمة  �لكمي  �لتقييم  �أجل  من 

بالأرقام عن خ�صائ�س �لأ�صياء و�ل�صمات وغريها.

:)Project( امل�صروع

ن�صاًطا  يكون  وقد  حمدد،  هدف  على  يقوم  باحلياة  مت�صل  عمل  هو 
فرديًّا �أو جماعيًّا وفًقا خلطو�ت متتالية وحمددة.
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:)Concepts( املفهوم

ي�صتخدم  جملة،  �أو  كلمة  �أو  رمز  �صكل  يف  جمرد  عقلي  ت�صور  هو 
للدللة على �صيء �أو مو�صوع �أو ظاهرة معينة.

:)Portfolio Achievement( ملف الإجناز

هو ذلك �مللف �لذي يتم فيه حفظ مناذج من �أد�ء �ملتعلم بهدف �إبر�ز 
و�لجتماعي  �لطبيعي  منوه  مدى  �إلى  ت�صري  �لتي  ومنجز�ته  �أعماله 

و�لنف�صي و�لأكادميي و�ملهاري و�لإبد�عي و�لثقايف.

:)Skill( املهارة

تعرف يف علم �لنف�س باأنها: �ل�رصعة و�لدقة يف �أد�ء عمل من �لأعمال 
�أو  ب�صيًطا  �لعمل  هذ�  يكون  وقد  �ملبذول،  �لوقت  يف  �لقت�صاد  مع 

مركًبا.

:)Learning Strategies / Skills( مهارات التعلم

جمموعة �ملهار�ت �لتي تتطلبها عملية �لتعلم، ويكت�صبها �ملتعلم وتنمو 
وحل  �لتفكري  مهار�ت  وت�صمل  ومنظمة،  تدريجية  ب�صورة  بنموه 

�مل�صكالت و�لت�صال، و�ملهار�ت �لريا�صية و�لعملية.

:)Enrichment Activity( الن�شاط الإثرائي

قدر�تهم  وت�صمح  �لكتاب،  مادة  �تقنو�  �لذين  �ملتعلمون  ينفذه  عمل 
�لبتكار  �إلى  ت�صل  فائقة  �أد�ء  م�صتويات  �إلى  باإي�صالهم  و�إمكاناتهم 

و�لإبد�ع �أحياًنا.

:)Essential Activity( الن�شاط الأ�شا�شي

هو عمل ينفذه جميع �ملتعلمون، بهدف بناء �ملعرفة �لعلمية �لأ�صا�صية 
يف �ملادة �لدر��صية.

:)Warming-up Acivity( الن�شاط ال�شتهاليل

هو عمل ينفذه �ملتعلمون للو�صول �إلى حالة ذهنية متكنهم من تلقي 
للتعلم  ميهد  �شابق  بتعلم  متعلقًا  الن�شاط  يكون  وقد  اجلديد،  التعلم 

�جلديد، �أو ن�صاًطا ��صتك�صافيًّا يقود �إلى �لتعلم �جلديد.

:)Supplementary Activity( الن�شاط التعزيزي

عمل ينفذه �ملتعلمون �لذين �أجنزو� �ملادة �لدر��صية ب�صورة عادية، ومن 
�ملادة  تعميق  �إلى  وتو�صلهم  تعلمهم،  تدعم  �أن  �لأن�صطة،  هذه  �صاأن 

و�إتقانها.
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:)Remedial Activity( الن�شاط العالجي

هو عمل ينفذه �ملتعلمون �لذين يو�جهون �صعوبات يف �لتعلم، ومن 
�صاأن هذ� �لعمل �لإ�صهام يف معاجلة وتذليل هذه �ل�صعوبات، وياأخذ 
�شكل اإعادة تدري�س ب�شورة اأكرث مالءمة لهذه الفئة، من املتعلمني، مع 

�رصورة �أن تنفذ مثل هذه �لأن�صطة باإ�رص�ف �ملعلم وتوجيهه.

:)Learning Outcomes( النواجت التعلمية

در��صته مو�صوعات  بعد  �ملتوقعة  �ملتعلم  �أد�ء�ت  ت�صف  عبار�ت  هي 
معينة.

:)Goal( الهدف العام

هو عبارة ت�صف �لناجت �لتعليمي �ملتوقع حتقيقه لدى �ملتعلم.

:)Self-Learning Tools( و�صائل تعلم ذاتي

قد  تعليمية  مو�د  وهي  نف�صه،  تعليم  يف  �ملتعلم  عليها  يعتمد  و�صائل 
تكون على �صكل كتاب �أو فلم تعليمي، �أو ت�صجيل �صوتي وقد تكون 

كلها يف حقيبة و�حدة.

:)Teaching Tools( الو�صائل التعليمية التعلمية

�أو  �ملعلم  ي�صتخدمها  �لتي  و�لأجهزة  و�ملو�د  �لأدو�ت  جمموعة  هي 
�أو  �ل�صف  غرفة  د�خل  �إلىه  �لو�صول  �أو  معريف  لنقل حمتوى  �ملتعلم 
خارجها بهدف نقل �ملعاين وتو�صيح �لأفكار وحت�صني عمليتي �لتعليم 

و�لتعلم.
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