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هي استخدام المعرفة المكتسبة و االستفادة منها بفاعلية 
في استخالص النتائج و إدراك الروابط و الوصول إلى األحكام 



هو مواءمة المنهاج لتلبية االحتياجات الفردية لدى طالب 
محدد



توليد أفكار جديدة و مبدعة و تطبيق أساليب جديدة و مطورة 

-



التفاعل بين شخصين أو أكثر و هو عكس التعلم السلبي و يكون : هو 
بالمشاركة الطالبية النشطة من أجل االستقصاء و التحليل و التعاون 

في حل المشكالت 



القدرة على تحقيق أهداف واضحة و إقناع اآلخرين على اتباعها 



إجمالي المهارات المكتسبة من خالل تعليم عالي الجودة 



مجموعة المعايير التي تمكن الطالب من اكتساب المعرفة 



الوسائل النولوجية المستخدمة من قبل المعلم و الطالب لتعزيز و إثراء 
هواتف-حاسوب -و الب توب -العملية التعليمية من جهاز لوحي  



المهارات المطلوبة للقراءة و الكتابة 



القدرة على الوصول إلى إجابات منطقية موثوقة مدعمة بالدليل 
الواضح 



المعلم أو المدرب المتخصص لطالب محدد من أجل اإلرشاد حول قضايا 
دراسية أو نفسية أو اجتماعية متعلقة بالمسار المهني 



الرصد الدقيق من أجل الوقوف أول بأول على المستويات و التحقق من 
مستوى الجودة 



أهداف األجندة الوطنية: 61س 

كل مدرسة لهي األهداف الوطنية المحددة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة



أي مكان خارج المدرسة يتم استخدامه 

لتعليم إضافي للطلبة



هي صفة للمهام و األسئلة التي تعطى 

للطالب ليس لها إجابة أو نتيجة صحيحة 

واحدة حيث يجيب الطالب عليها على 

اختالف مستوياتهم



الل هي األفكار التي تتسم بالحداثة و االستق

و تتسم باالبتكار و تعد جانباً مهماً من 

التفكير اإلبداعي



المخرجات : 65س 

هي الناتج التفاعلي بين المدخالت و طرق 

التدريس و تتعلق بتقدم الطالب داخل 

المدرسة



الزميل أو القرين: 66س 

هو واحد من األشخاص على نفس مستوى 

الطالب أو الزمالء في الفصل أو المرحلة 

التعليمية



التعليم الفردي: 67س 

هو التعليم الذي يتم تحديده لطالب واحد 

ليساعده على اتباع مسارات فردية في 

المنهج التعليمي



حل المشاكل و المشكالت68س 

هي مهارة من مهارات التفكير  العليا التي 

ع تتيح للطالب االستعالم و االستدالل و جم

األدلة و المعطيات من أجل إيجاد حلول 

للمشكلة موضوع البحث



التطوير المهني: 69س 

هي جميع أنواع التدريبات التي تقام في 

.المدرسة و خارجها لإلرتقاء بالمدرس 



التقدم الدراسي: 70س 

هي التطور في معرفة مهام الطالب بناء على معرفتهم 
حصة –فصل –عام دراسي ) السابقة في زمن محدد 

(دراسية 



التقييم النوعي:71س 

هو تقييم الجودة



التقييم الكمي: 72س 

هو قياس الكم



((المصداقية )) الموثوقية : 73س 

هي مدى قدرة االختبارات على تقديم نتائج

.متسقة مع مستويات الطالب 



التعلم عن ظهر قلب: 74س 

هو التعلم الذي يتم عن طريق الحفظ 

واالستظهار



المطورات الدراسية: 75س 

هي المهارات التي يحتاجها الطالب في 

االعتماد على أنفسهم من أجل أن يصبحوا 

.معلمين المستقبل 



التركيب : 76س 

هي مهارة من مهارات التفكير العليا حيث 

االستدالل و االستفراد و إيجاد روابط بين

األشياء إلنشاء وحدة متكاملة 



التدريس : 77س 

هي جميع األنشطة التي يقوم بها المعلم من 

أجل الطلبة حتى تساعدهم على الفهم 

وتعديل سلوكهم



مهارات التفكير 78س 

هي تلك المهارات المستخدمة في التحليل 

واالستقراء و االستدالل من أجل الحكم 

على األشياء



مهارات القرن الواحد و العشرين : 79س 

.  د التفكير الناق. طرح األسئلة .التفكير . هي اإلبداع 

و هي مهارات يجب . القدرة على العمل التعاوني 

تدريسها للطالب من أجل القدرة على العمل في القرن 

الواحد و العشرين 



اإلنجاز المتدني: 80س 

و هو عندما يخفق الطلبة في تحقيق المستوى المطلوب بالمقارنة 

بقدراتهم العقلية و مستواهم الفعلي



المصداقية : 81س 

المقصود بها مدى دقة االختبار على قياس 

قدرات الطالب



تدقيق أعمال الطلبة: 82س 

و هي مراجعة دورية لمجموعة من أعمال الطالب 
للوقوف على مدى فاعلية المنهاج و طرق التدريس



الهوية الوطنية: 83س 

التعبير الشامل عن قيمنا و عاداتنا  و لغتنا

العربية 



وم ربط المادة بالمواد األخرى مثل اللغة العربية بالتربية اإلسالمية أو العل
لعالقة المشابهة بينهما أو ربط المادة بفروعها األخرى كاستخدام قاعدة 

المثنى في قراءة النصوص فهو ربط بين النحو و النصوص



هاإثراء إجابات المتعلمين أو تعزيزها أو تقويم



االختبارات التحصيلية-

المالحظة-

ملف اإلنجاز -



إعالم الطالب نتيجة تعلمه من خالل تزويده بمعلومات عن سير 

.أدائه بشكل مستمر 



احمد شوقي شاعر: سهلة يحفظها الطالب مثل : المعلومات

دأ به يستغرق وقتا و النحو كله مفاهيم ال بد من أن يبسط مثال المبتدأ ما نب: المفاهيم

الكالم  



(10من 7) تثمين العمل مثل إعطاء درجة : التقييم

.تصحيح األخطاء لتحديد الخطة العالجية  : التقويم 



االنحرافات الفردية عن المتوسط الجماعي في الصفات المختلفة 

.سواء كانت سلوكية أو جسمية 



الطريقة التي يوظفها الطالب في اكتساب المعرفة و كل طالب له 

طريقته المميزة في التعلم



يعتني بالتفكير مثل التحليل و التعليل: منطقي 

لغوي 

موسيقي 

جسماني يهتم يالتمثيل و المسرح 

(مشاهدة األفالم  التعليمية  و الصور ) الخيالي 

المتمركز حول الذات مثال يصف مشاعره حول أهداف الدرس 



المنهج كل شيء يتصل بالعملية التعليمية مثل األنشطة و الشرح داخل الفصل 

المنهج المقرر ما وضع داخل الكتاب المدرسي من دروس مقررة 



أكثر أنماط التفكير شيوعاً عند الناس



الهدف من التدريس دعم عملية التعلم و التدريس وسيط يهدف 

إلىة تحقيق التعلم 



تفكير حيادي: البيضاء –1

تفكير عاطفي : حمراء –2

تفكير سلبي: سواداء –3

تفكير إيجابي : صفراء –4

تفكير إبداعي: خضراء –5

تفكير الموجه: زرقاء –6



السلوك اللغوي الذي يظهر في الكالم



ما قام به متعلم اللغة من نقل لعادات لغته األم للغة الثانية



المقصود بالتعلم النشط : 99س 

ي التعلم الذي يعتمد على إيجابية المتعلم ف

الموقف التعليمي



الوصول إلى أعمق و أدق إجابة 


