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 الكفايات العامة لمادة الرياضيات











 (  املعرفة)جمال احلقائق اخلاصة باملادة 
 املتعلقة باملادة( املهاراتاالسرتاتيجيات و)العمليات جمال 

 القيماالجتاهات و)جمال االستجابات الشخصية واالجتماعية 
 (واملعتقدات اليت حتركها 
 باملواد األخرى االرتباطجمال 





 يعني تحوالت جوهرية في النواحي التالية



 حقائق –مباديء  –مفاهيم 
 إجراءات وقوانني 

 اجتاهات وقيم ومعتقدات



 معايير األداء

 معايير المنهج



 كل صف وكل تلميذ وتلميذة
 عن بعضهم ،  هم خمتلفون  

 ولذلك أساليبنا التعليمية 
 جيب أن تكون خمتلفة



طريقة واحدة للتعلم  ال توجد
 والتعليم  هي  املفضلة  

 يف كل األوقات



فاملنهج الوطين الكوييت اجلديد هو 
جلميع املتعلمني ، ولكن حسب 

 قدراتهم والطرق اليت يتعلمون بها 



التعليم بطريقة 
 حول املتعلم التعليم 

 وليس املادة التعليم القائم على 
واملسائل التعليم القائم على 

الرتباطه حباجات املتعلمني ملواجهة 
 (مناسبة ألعمارهم وقدراتهم)التحديات 



 بني املواد التعليم 
للمتعلمني من التعليم يطور 

 خالل بناء معارفهم ومهاراتهم واجتاهاتهم وتفعيلها
للمتعلمني التعليم يطور 

 كالتواصل والعمل اجلماعي وحتسني احلس باملسئولية



شخص  هي أن يصبح  ألن 
مسؤول ومستقل وقادر على إجياد احللول 
للعديد من املشكالت املتنوعة والعمل 

بشكل مقبول يف احلياة اليومية حبسب معايري 
 اجلودة وفقًا ملعايري األداء



معايري 
 املنهج

حمتوى 
 التعلم

أنشطة 
 التعلم

القياس  املوارد
 الصفي



معايري 
 املنهج

حمتوى 
 التعلم

أنشطة 
 التعلم

القياس  املوارد
 الصفي

 الكفايات اخلاصة



معايري 
 املنهج

حمتوى 
 التعلم

أنشطة 
 التعلم

القياس  املوارد
 الصفي

 التفاصيل من الكفايات اخلاصة
 ؟... ماذا نريد 



معايري 
 املنهج

حمتوى 
 التعلم

أنشطة 
 التعلم

القياس  املوارد
 الصفي

 تذكر كيف نعّد األنشطة التعليمية ؟؟؟



معايري 
 املنهج

حمتوى 
 التعلم

أنشطة 
 التعلم

القياس  املوارد
 الصفي

 تذكر كيف نعّد األنشطة التعليمية ؟؟؟



تصف ما يستطيع املتعلمون القيام به 
 .لتحقيق كفاية خاصة معينة

 تكون مصممة كأعمال واقعية للمتعلمني



معايري 
 املنهج

حمتوى 
 التعلم

أنشطة 
 التعلم

القياس  املوارد
 الصفي

 الوقت•
 (  مجاعي  –ثنائي  –فردي ) عمل •
 (األدوات السمعية والبصرية) املواد •



معايري 
 املنهج

حمتوى 
 التعلم

أنشطة 
 التعلم

القياس  املوارد
 الصفي

 (  مجاعي  –ثنائي  –فردي ) عمل •
 (األدوات السمعية والبصرية) املواد •



معايري 
 املنهج

حمتوى 
 التعلم

أنشطة 
 التعلم

القياس  املوارد
 الصفي



معايري 
 املنهج

حمتوى 
 التعلم

أنشطة 
 التعلم

القياس  املوارد
 الصفي

 



 





 خبرة المتعلم 
 سؤال المعلم  

 نشاط
 حدث يستحق الذكر 

 (خبر  –مسابقة  –اإلذاعة ) 



إثارة اهتمام المتعلم 
 بالدرس الجديد



على اكتشاف واستكشاف 
الموضوع بغية تطوير المعرفة 

 والمهارات والقيم



السياق الزمني لألنشطة التي استخدمت مع 
 التركيز على دور األنشطة في تعليم محدد

كيف ومتى يستطيع المتعلمون استخدام 
 معرفتهم ومهاراتهم الجديدة المكتسبة







 
































































































