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© وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني فــي الشــرق األدنــى ٢٠١٥. جميــع احلقــوق 
ــا أو  ــة جزئيً ــواد املطبوع ــذه امل ــات ه ــن محتوي ــل أو نســخ أو تخزي ــتخدام أو نق ــوز اس ــة. ال يج محفوظ
ــة أو  ــت إلكتروني ــة وســيلة ســواء أكان ــأي شــكل أو أي ــه ب ــات أو نقل ــي أي نظــام حفــظ معلوم ــا ف كليً
ــروا. وفــي حــال وجــود أي  ــر أو خالفــه دون إذن خطــي مســبق مــن األون آليــة بغــرض التســجيل أو التصوي
استفســار يتعلــق بنســخ أو اســتخدام نــص هــذه املــواد املطبوعــة أو أي جــزء آخــر منهــا يرجــى االتصــال 
info.education@unrwa.  :بدائــرة التربيــة والتعليــم فــي األونــروا علــى عنــوان البريــد اإللكترونــي التالــي

ــى  ــواد إل ــذه امل ــي أن تنســب ه ــواد، ينبغ ــذه امل ــروا اإلذن باســتخدام أو نســخ ه ــح األون ــا متن org. وحيثم
األونــروا وأن ترســل نســخة مــن املطبوعــة احملتويــة علــى املــواد املنســوخة إلــى دائــرة التربيــة والتعليــم 
ــا  ــا معينً ــروا أن تفــرض مبلغً ــي info.education@unrwa.org. ويجــوز لألون ــد اإللكترون ــوان البري ــى عن عل

كأجــر مقابــل نســخ هــذه املــواد ألغــراض جتاريــة.
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١ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

مقدمة إلى ملف اإلجنازات/البورتفوليو

ــجالً  ــل س ــذي ميث ــو ال ــازات/ البورتفولي ــف اإلجن ــى مل ــك عل ــعد بتعريف ــك ونس ــب ب نرح
ــى املدرســة املتخصــص  ــم عل ــر املعلمــني القائ ــج تطوي ــي برنام ملشــاركتك النشــطة ف
ملعلمــي الصفــوف مــن (٧–١٢). عليــك أن تقــوم بجمــع أدلــة مللــف اإلجنــازات /البورتفوليــو 
ــى أن  ــج عل ــي البرنام ــاركتك ف ــاء مش ــك أثن ــدى تعلم ــت م ــك وتثب ــل إجنازات ــث متث بحي
ــز  ــة للتركي ــر فرص ــي توف ــدة الت ــك الشــخصية الناق ــك أو مالحظات ــا تأمالت ــق معه ترف
علــى اخلبــرات التعلّميــة املهمــة التــي اكتســبتها أثنــاء تنفيــذ البرنامــج وتســاعدك علــى 
التفكيــر فــي أثرهــا علــى ممارســاتك املهنيــة كمعلــم.  كمــا يوفــر ملــف اإلجنازات/البورتفوليو 

اخلــاص بــك فرصــة ملشــاركتك وتبــادل أفــكارك حــول مــا أجنزتــه. 

حتى تتمكن من استكمال ملف اإلجنازات/البورتفوليو، يجب عليك أن:

ا من كل مجمع تدريبي ونشاطني من امع التدريبي الرابع). ا واحدً تُدرِج ٧ أنشطة (نشاطً  •

•  تُدرِج ١٢ خطة درسية مع مناذج تأمالتها.  

ا شــامالً  فــي نهايــة دراســتك للبرنامــج، ســيوفر ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو اخلــاص بك ملخصً
إلجنازاتــك وتأمالتــك فــي تطــورك كمعلــم أكثــر فاعليــة. ســتقوم بتســليم ملــف اإلجنــازات/

البورتفوليــو كدليــل علــى مشــاركتك الكاملــة فــي برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى 
املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن (٧–١٢) ملديــر املدرســة واتــص التربــوي. 

سيســاعدك دفتــر املالحظــات اخلــاص بالبرنامــج الذي تســتخدمه للتأمــل الذاتي علــى تدوين 
جميــع اخلطــوات التــي تقــوم بهــا أثنــاء دراســتك للبرنامــج. أمــا األجنــدة فهــي ملســاعدتك 
علــى التخطيــط ومتنحــك فرصــة لتوثيــق تواريــخ جلســات الدعــم والتقييــم وأوقــات زيــارات 
ــة للبرنامــج  ــإن األهــداف املرحلي ــك، ف ــى ذل ــة إل ــوي. إضاف ــر املدرســة و/أو اتــص الترب مدي

ستســاعدك فــي تتبــع تقدمــك خــالل البرنامــج. 

ــاء عمليــة اســتكمال ملــف اإلجنــازات/ تتضمــن الصفحــات التاليــة إرشــادات تســاعدك أثن
البورتفوليــو اخلــاص بــك. 

الـتأمل الذاتي في احتياجات التطوير املهني

 يتضمــن ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو منوذجــاً منفصــالً بعنــوان «احتياجــات التطويــر املهنــي» 
(انظــر امللحــق األول)، وســيطلب منــك تعبئــة هذا النمــوذج أثنــاء جلســة البرنامــج التعريفية، 
إن غــرض ذلــك هــو معرفــة تصــورك اخلــاص الحتياجات تطويــرك املهنــي قبــل البــدء بالبرنامج. 
ســيمنحك ذلــك فرصــة التأمــل فــي مواطــن القــوة اخلاصــة بــك إضافــة إلــى ممارســاتك التــي 
ميكنــك أن تطورهــا. يتــم تعبئــة اجلــزء الثانــي مــن النمــوذج عنــد انتهائك مــن دراســة البرنامج 
وسيســاعدك علــى أن تتأمــل فــي التطويــر املســتمر الحتياجاتــك املهنيــة بعــد االنتهــاء مــن 

دراســة البرنامــج. 
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اختيار األنشطة اخلاصة مبلف اإلجنازات/ البورتفوليو

ــي  ــك ف ــك أو طلبت ــع زمالئ ــطة م ــذ األنش ــي وتنفي ــع تدريب ــكل مجم ــتك ل ــاء دراس أثن
ــا باألنشــطة وبأثرهــا علــى طريقتــك فــي التعليــم.  الغرفــة الصفيــة، عليــك أن تفكــر أيضً
ــك  ــادل خبرات ــتقوم بتب ــة س ــات التدريبي ــتك للمجمع ــاء دراس ــان وأثن ــض األحي ــي بع ف
ــإن  ــع ف ــي الراب ــد دراســة امــع التدريب ــا عن مــع معلمــني مــن تخصصــات مختلفــة، أم
تبــادل اخلبــرات واألفــكار يكــون أفضــل مــع معلمــني مــن ذات التخصــص. يتعــني عليــك أن 
حتتفــظ بســجل جلميــع األنشــطة فــي دفتــر املالحظــات لتوضيــح مــا حققتــه وتعلمتــه 
ــدرِج ســبعة أنشــطة فــي ملــف  مــن مشــاركتك فــي البرنامــج. فــي امــل، عليــك أن تُ
اإلجنازات/البورتفوليــو وتشــمل هــذه تأمالتــك فــي اجلوانــب األساســية التــي ســتوفر لــك 
ــي امللحــق  ــك النشــاط (انظــر النمــوذج ف ــي ذل ــك ف ــك وتعلمــك وتأمل ــى خبرت ــالً عل دلي
الثالــث)، كمــا ســتظهر الطريقــة التــي قمــت مــن خاللهــا بدمــج اســتراتيجيات تعليــم 
ا مــن كل مجمــع  وتعلــم أكثــر فاعليــة فــي ممارســاتك اليوميــة. عليــك أن تختــار نشــاطً
ــف  ــي مل ــه ف ــي) وتضمن ــق الثان ــر امللح ــة (انظ ــطة املقترح ــة األنش ــن قائم ــي م تدريب
ــى  ا عل ــدً ــز حتدي ــذي يرك ــع، وال ــي الراب ــع التدريب ــبة للمجم ــو. بالنس اإلجنازات/البورتفولي
قضايــا تعليــم وتعلــم فــي تخصصــك، عليــك اختيــار نشــاطني وتضمينهمــا فــي ملــف 

اإلجنازات/البورتفوليــو. 

ــة ومفاهيمــه  توضــح الوحــدة الرابعــة مــن امــع التدريبــي األول (معرفــة املعلــم املهني
ومهاراتــه) كيفيــة توظيــف أســلوب التأمــل الذاتــي فــي تطويــر ممارســاتك كمعلــم، لذلــك 
مــن األفضــل لــك، قبــل البــدء باســتكمال ملــف اإلجنازات/البورتفوليــو، أن تعيــد قــراءة أجزاء 
ــذ األنشــطة داخــل  ــي تنفي ــك ف ــي خبرات ــى التأمــل ف ــذه الوحــدة ملســاعدتك عل ــن ه م

الغرفــة الصفيــة. 

اختيار اخلطط الدرسية اخلاصة مبلف اإلجنازات/ البورتفوليو

ــا خطتــني  إلــى جانــب النشــاط الــذي اخترتــه مــن امــع التدريبــي، عليــك أن تــدرج أيضً
درســيتني للمجمــع التدريبــي نفســه فــي البورتفوليــو، حيــث تبــني هــذه اخلطــط كيــف 
اســتطعت دمــج عناصــر املــواد التدريبيــة اخلاصــة بالبرنامــج فــي دروســك. فمــن املمكــن 
ــرت  ــج، أو اختب ــي البرنام ــي نوقشــت ف ــتراتيجيات الت ــض االس ــف بع ــت توظي ــك جرب أن
بعــض االقتراحــات الــواردة فــي امعــات التدريبيــة، أو اســتفدت مــن دراســة حالــة ... إلــخ 
حيــث ستشــكل هــذه اخلطــط الدرســية جــزءًا مــن املتطلبــات التــي ســتقدمها للتقييــم 

كدليــل علــى مشــاركتك النشــطة فــي البرنامــج.

ــئ  ــو وعب ــازات/ البورتفولي ــف اإلجن ــي مل ــي عشــرة ف ــع اخلطــط الدرســية االثنت أدرج جمي
النمــوذج اخلــاص باخلطــط الدرســية  (انظــر امللحــق الرابــع) الــذي تركــز فيــه علــى النشــاط/ 
دراســة احلالــة/ االســتراتيجية ثــم تفســر بصــورة موجــزة كيــف يرتبــط مبــا تعلمتــه فــي 
برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن (٧-١٢). 



٣ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

تدوين التأمالت في دفتر املالحظات اخلاص بالبرنامج

دفتــر املالحظــات اخلــاص بالبرنامــج هــو املــكان الــذي تــدوّن فيــه مالحظاتــك عــن األنشــطة 
واألســاليب واالســتراتيجيات التــي جربتهــا أثنــاء دراســتك للبرنامــج فــي الغرفــة الصفيــة، 
أنــت ال حتتــاج أن تكتــب فيــه مــا تنــوي تنفيــذه بالتفصيــل، حيــث إن خططــك الدرســية 
ــا أن تــدوّن فيــه  تشــتمل علــى املعلومــات األساســية ملــا تنــوي تنفيــذه، ومــن الضــروري أيضً
مــا حصــل فعــالً أثنــاء تنفيــذك للخطــة الدرســية، باإلضافــة إلــى تأمالتــك حــول األمــور 
ــا  التــي ســارت علــى نحــو جيــد واألمــور التــي لــم تــالق النجــاح الــذي توقعتــه. عليــك أيضً
ــك عــن األمــور التــي جنحــت وعــن أســباب جناحهــا حتــى تتمكــن مــن  ــدوّن مالحظات أن ت
تكرارهــا مــرة أخــرى فــي الــدروس القادمــة، وعــن األمــور التــي لــم تنجــح وأســباب ذلــك، 

فعلــى ســبيل املثــال:

هل فسرت للطلبة بوضوح تفاصيل املهمة التي تريدهم أن ينفذوها؟  •

ا؟ ا لك وللطلبة أيضً هل حدثت أمورٌ لم تتوقعها سببت إرباكً  •

هل كانت الطريقة التي وظفتها مالئمة للمهمة؟ هل كان من األفضل للطلبة تنفيذ   •
املهمة ضمن مجموعات بدالً من العمل الثنائي؟ 

هــذه أمثلــة علــى األســئلة التــي ميكــن أن تســألها لنفســك كــي تتأمــل فــي تأثيــر وفاعلية 
توظيفــك للطرائــق اتلفــة فــي العمــل علــى تعليمك/تعلمــك. بعــد أن تســأل نفســك 
جميــع األســئلة وتتأمــل فــي أثــر طرائقــك علــى عمليتــي التعليــم والتعلــم، فــإن اخلطــوة 
التاليــة األكثــر أهميــة هــي التفكيــر فــي كيفيــة تعديــل وتكييــف طرائقــك التعليميــة 
كــي جتعــل الــدروس القادمــة أكثــر فاعليــة. فيمــا يلــي نــص دوّنــه أحــد معلمــي الرياضيــات 

فــي دفتــر مالحظاتــه يقــدم لــك مثــاالً عــن املالحظــات التــي ميكــن أن تدونهــا.  

١٢ تشــرين الثانــي – امــع التدريبــي األول/الوحــدة األولى- فهم قيمة األســاليب النشــطة 
فــي التعليــم والتعلــم - عمل ثنائــي مع طلبــة الصــف الســابع/مادة الرياضيات.

ــع  ــت بتوزي ــدرس، قم ــدء ال ــل ب ــة قب ــات ثنائي ــي مجموع ــة ف ــت الطلب ــد نظم ــت ق كن
الطلبــة فــي اموعــات حســب قدراتهــم، حيــث حاولــت أن يكــون الطلبــة فــي اموعــات 
ــا وبحيــث يتمكــن اجلميــع مــن معرفــة اإلجابــات  متســاوي القــدرة ليســاعد بعضهــم بعضً
ــدا  ــة، ب ــات الثنائي ــي اموع ــة ف ــوح قائمــة بأســماء الطلب ــى الل ــت عل الصحيحــة. كتب
ــا، واحتجــت لبعــض  علــى الطلبــة االســتغراب ألننــي ســمحت لهــم بالعمــل والتحــدث معً
الوقــت كــي أنظــم طريقــة جلوســهم فــي مجموعــات ثنائيــة، ولكنهم بعــد ذلك اســتقروا 
ــات  ــتمع للمجموع ــم واس ــول بينه ــت أج ــا كن ــام. وبينم ــة بانتظ ــذ املهم ــدأوا بتنفي وب
وهــي تتناقــش، ســمعت الطلبــة يقترحــون بعــض الطــرق حلــل املســائل، ويحاولــون حتديــد 
ــد  ــي العدي ــة ف ــارك الطلب ــزة، وتش ــت املناقشــة مرك ــا. كان ــي حله ــام الرئيســة ف األرق
ــرروا أيهــا كان أفضــل حــالً بالنســبة  ــم ق ــرة لالهتمــام التــي جربوهــا ث مــن األفــكار املثي
لهــم. اســتطاعت جميــع اموعــات الثنائيــة حــل أول ثــالث مســائل رغــم أن مجموعتــني 
احتاجتــا لوقــت إضافــي لتنفيــذ املهمــة، وكان علــي مســاعدتهما مــن خــالل طــرح أســئلة 
عليهمــا مثــل «مــا هــو النــاجت النهائــي املطلــوب مــن املســألة؟ كيــف ميكنكمــا اســتخراج 
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ذلــك؟» ممــا جعلهمــا تبــدآن بحــل املســألة. بالنســبة لــي وجــدت صعوبــة فــي التفكيــر في 
األســئلة التــي ســأطرحها ملســاعدة الطلبــة علــى حــل املســائل، لذلــك فــي املــرة القادمــة 
ســأدون بعــض األســئلة التــي تســاعد علــى طــرح األســئلة املفتوحــة والتــي ســتمكنني 

مــن مســاعدة الطلبــة علــى التفكيــر بطريقــة أفضــل حلــل املســألة.

ــا أن الطلبــة ســيتحدثون عــن  شــعرت بالقلــق عندمــا بــدأت الــدرس ألننــي لــم أكــن واثقً
املســائل احلســابية، ولكــن بعــد أن جتولــت بينهــم أمضيــت معظــم الوقــت وأنــا أناقشــهم 
فــي موضوعــات الرياضيــات بــدالً مــن أن أطلــب منهــم الهــدوء وتنفيــذ املهمة التــي طلبتها 
ــا عــن الــدروس التــي  منهــم كمــا أفعــل فــي العــادة أثنــاء الــدرس. كان هــذا الــدرس مختلفً
اعتــدت شــرحها، ودُهشــت مــن اهتمــام الطلبــة بــه، ومــن االســتيعاب الــذي أبــدوه فــي حل 
ــم  ــرة، ول ــم يضجــوا وأن الوقــت ســار بســرعة كبي ــة ل املســائل. كمــا دهشــت ألن الطلب
ا النخراطهــم الشــديد فــي  يكــن لدينــا الوقــت الكافــي ملشــاركة طرائقهــم فــي احلــل نظــرً
العمــل وألننــي رغبــت فــي اإلصغــاء لنقاشــهم أكثــر، لذلــك قررنــا تنفيــذ ذلــك فــي احلصة 
القادمــة. شــعرت بالراحــة ألن احلصــة ســارت علــى مــا يــرام وســوف أوظــف هــذه الطريقــة 
ا مــن املوضــوع بعــد، ولكننــي فــي املــرة  ــا فــي موضــوع آخــر. لســت متأكــدً مــرة أخــرى قريبً
القادمــة ســأحاول تخطيــط وقــت احلصــة بشــكل أفضــل كــي ال يداهمنــي الوقــت فــي 

نهايــة احلصــة.

بعد استكمالك ملتطلبات البرنامج

بعــد االنتهــاء مــن دراســة امعــات التدريبيــة الســتة ســوف يطلــب منــك أن ترجــع إلــى 
منــوذج احتياجــات التطويــر املهنــي املوجــود فــي ملــف اإلجنــازات/ البورتفوليــو، وتكتــب فيــه 
فقــرة صغيــرة عــن احتياجاتــك املســتقبلية للتطويــر املهنــي بعــد إمتــام دراســة برنامــج 
ــد  ــن (٧-١٢)، ق ــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف م ــم عل ــر املعلمــني القائ تطوي
يكــون هنــاك بعــض اــاالت التــي ترغــب فــي التعمــق فيهــا مثــل: توظيــف عــدد أكبــر 
ــي  ــة ف ــف االســتقصاءات املفتوح ــي طــرح األســئلة، أو توظي ــة ف ــن األســاليب املتنوع م
ــا مواصلــة االســتثمار  التدريــس، أو التعــاون بصــورة أكبــر مــع زمالئــك املعلمــني. عليــك أيضً
ــد تكتســب  ــج، ق ــن البرنام ــاء م ــان االســتمرارية بعــد االنته ــي لضم ــرك املهن ــي تطوي ف
أفــكارًا جديــدة مــن خــالل حديثــك مــع معلمــني آخريــن أو مــن خــالل اســتماعك ألفــكار 
ــادر  ــالل املص ــن خ ــك م ــات تخصص ــة احتياج ــك متابع ــا ميكن ــني، كم ــني التربوي اتص
واملواقــع اإللكترونيــة املذكــورة فــي امعــات التدريبيــة والتــي تتســع وتتطــور باســتمرار. 

عليــك أن تذكــر فــي دفتــر املالحظــات املصــادر التــي وجدتهــا أكثــر فائــدة لــك. 

مالحظــة: بعــد اســتكمالك ملتطلبــات ملــف اإلجنــازات/ البورتفوليــو، عليــك االحتفــاظ بــه 
كســجل شــخصي ملشــاركتك فــي دراســة برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة 

املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن (٧-١٢).



٥ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

األجندة 
ستساعدك األجندة املرفقة في ملف اإلجنازات/ البورتفوليو في الصفحة القادمة على 

تخطيط عملك، لذلك ضع عالمة على التواريخ التالية على أجندتك : 

مواعيد جلسات الدعم مع مدير املدرسة.  •

موعد جلسة الدعم مع اتص التربوي.   •

الوقت اصص لدراسة مواد البرنامج (ستحتاج حوالي أربع ساعات تقريبًا كل أسبوع   •
للدراسة والتحضير).

وقـــت تنفيذ األنشــطة التي قمت باختيارها من كل مجمع تدريبي إلدراجها في ملف   •
اإلجنازات/البورتفوليو.

موعد جلسة تقييم منتصف املدة ونهايتها.  •

مواعيد املشاهدة الصفية لكل من مدير املدرسة واتص التربوي.   •

ممارسة التأمل والتخطيط من العمليات املهمة التي تساهم في تطورك املهني.
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٧ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

األهداف املرحلية لبرنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص 
ملعلمي الصفوف من (٧-١٢)

ــي عليــك اســتكمالها، ويقصــد  ــة للبرنامــج والت ــاك مجموعــة مــن األهــداف املرحلي هن
ــددة،  ــا احمل ــن أوقاته ــا ضم ــب إجنازه ــي يج ــية الت ــات األساس ــة املهم ــداف املرحلي باأله
وسيســاعدك اجلــدول فــي الصفحــة القادمــة علــى تتبــع تقدمــك فــي دراســة البرنامــج 
ــا  ــي الوقــت املناســب مب ــذا اجلــدول ف ــث ه ــر حتدي ــك أم ــرك ل ــق هــذه اإلجنــازات، ويت وحتقي
يعكــس اإلجنــازات ووقتهــا، وســيصادق مديــر املدرســة أثنــاء جلســتي التقييــم فــي منتصف 
املــدة ونهايتهــا علــى إجنــازك للمهمــات األساســية ضمــن أوقاتهــا احملــددة وعلــى إرفاقــك 

ــة.  للخطــط واألدل
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• الهدف املرحلي األول: أدلة على (٧) أنشطة و (١٢) خطة درسية

امع التدريبي
النشاط الذي مت 

اختياره مللف اإلجنازات/
البورتفوليو

مرفق 
اخلطط الدرسية النموذج

ومناذج التأمالت

مرفق 
النموذج

توقيع 
مدير 
املدرسة

النعمالنعم

امع األول:
تطوير أساليب 

نشطة للتعليم 
والتعلم

رقم النشاط:...........................
موضوع النشاط:....................
..................................................
تاريخ تنفيذ النشاط:.............
..................................................

خطة رقم ١

منوذج التأمل رقم ١

خطة رقم ٢

منوذج التأمل رقم ٢

امع الثاني:
ممارسات التعلم 

املرتكزة على 
الغرفة الصفية

رقم النشاط:...........................
موضوع النشاط:....................
..................................................
تاريخ تنفيذ النشاط:.............
..................................................

خطة رقم ٣

منوذج التأمل رقم ٣

خطة رقم ٤

منوذج التأمل رقم ٤

امع الثالث:
التقييم لتعلم ذي 

جودة

رقم النشاط:...........................
موضوع النشاط:....................
..................................................
تاريخ تنفيذ النشاط:.............
..................................................

خطة رقم ٥

منوذج التأمل رقم ٥

خطة رقم ٦

منوذج التأمل رقم ٦

امع الرابع: 
قضايا في 

تعليم وتعلم: 
اللغة العربية، 

اللغة اإلجنليزية، 
الرياضيات، العلوم

رقم النشاط:...........................
موضوع النشاط:....................
..................................................
تاريخ تنفيذ النشاط:.............
..................................................
رقم النشاط:...........................
موضوع النشاط:....................
..................................................
تاريخ تنفيذ النشاط:.............
..................................................

خطة رقم ٧

منوذج التأمل رقم ٧

خطة رقم ٨

منوذج التأمل رقم ٨

امع اخلامس:
املنحى اجلامع 

للتعليم والتعلم

رقم النشاط:...........................
موضوع النشاط:....................
..................................................
تاريخ تنفيذ النشاط:.............
..................................................

خطة رقم ٩

منوذج التأمل رقم ٩

خطة رقم ١٠

منوذج التأمل رقم ١٠

امع السادس:
تفعيل دور أولياء 
األمور في عملية 
االرتقاء بإجنازات 

الطلبة

رقم النشاط:...........................
موضوع النشاط:....................
..................................................
تاريخ تنفيذ النشاط:.............
..................................................

خطة رقم ١١

منوذج التأمل رقم ١١

خطة رقم ١٢

منوذج التأمل رقم ١٢

  



٩ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

• الهدف املرحلي الثاني: حضور جلسات الدعم وجلسات التقييم

التاريخاجللسة
توقيع مدير املدرسة / احلضور

اتص التربوي
النعم

اجللسة التمهيدية /التعريفية اخلاصة 

بالبرنامج

جلسة الدعم األولى 

امع التدريبي األول والثاني

جلسة الدعم الثانية

امع التدريبي الثالث والرابع

جلسة الدعم الثالثة

امع التدريبي اخلامس والسادس

جلسة دعم أقران (١)

املوضوع: .......................................................

جلسة دعم أقران  (٢)

املوضوع: .......................................................

جلسة تقييم منتصف املدة

جلسة تقييم نهاية املدة

  



١٠

• الهدف املرحلي الثالث: املشاهدات الصفية

التاريخاملشاهدة الصفية

مرفق 
التقرير

توقيع مدير املدرسة/
اتص التربوي

النعم

املشاهدة الصفية األولى

املشاهدة الصفية الثانية

أنــا ..................................................... (اســم مديــر املدرســة) أؤكــد أن .............................................

(اســم املعلــم) قــد اســتكمل جميــع املتطلبــات الالزمــة منــه  لنيــل شــهادة اســتكمال 

«برنامــج تطويـــر املعلميـــن القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفوف مــن (٧-

١٢)» بنجــاح.

توقيع مدير املدرسة:..............................................................

املكان:......................................................................................

التاريخ:....................................................................................



١١ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

املالحق

امللحق األول: احتياجات التطوير املهني للمعلم

ــي  ــة املتخصــص ملعلم ــى املدرس ــم عل ــني القائ ــر املعلم ــج تطوي ــي برنام ــدء ف ــل الب قب
ــر  ــة بالتطوي ــك اخلاص ــك الحتياجات ــي توقعات ــل ف ــك أن تتأم ــن (٧-١٢)، علي ــوف م الصف
املهنــي كمــا تراهــا اآلن، فقــد تكــون حديــث العهــد مبهنــة التعليــم وترغــب فــي تطويــر 
ــا ذا  طريقــة تخطيطــك للــدروس بطريقــة ممتعــة تشــد انتبــاه طلبتــك، أو قــد تكــون معلمً
خبــرة ترغــب فــي توســيع نطــاق البيئــة التعلميــة خــارج إطــار الغرفــة الصفيــة وتوظيــف 
املصــادر فــي البيئــة احملليــة فــي العمليــة التعلميــة، أو قــد ترغــب فقــط فــي التأمــل فــي 
تعليمــك واختبــار أفــكار جديــدة تســهم فــي حتفيــز اهتمــام طلبتــك وتشــجيعهم علــى 

االنخــراط فــي تعلمهــم. 

مهمــا كانــت احتياجاتــك للتطويــر مهنيًــا، اكتــب فقــرة صغيــرة أدنــاه تصــف فيهــا هــذه 
االحتياجــات وكيــف ميكــن أن يســاعدك هــذا البرنامــج علــى تلبيتهــا.

ــى  ــم عل ــر املعلمــني القائ ــة برنامــج تطوي ــي بداي ــا ف ــي مت حتديده ــي الت ــر املهن أوال: احتياجــات التطوي
ــن (٧-١٢)  ــوف م ــي الصف املدرســة املتخصــص ملعلم

١. برأيك، ما نقاط قوتك كمعلم متخصص؟

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

ما اجلوانب التي ترغب في تطويرها في ممارساتك التعليمية مبا في ذلك معرفتك في تخصصك؟  .٢

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

٣. ماذا تأمل أن تكتسب من دراستك لهذا البرنامج؟

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________



١٢

ثانيًا: التطلعات املستقبلية للتطوير املهني 

مالحظة : هذا اجلزء يعبأ في  نهاية البرنامج

١. ما األفكار واملمارسات العامة التي تأثرت بها أثناء دراستك للبرنامج؟

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

ــك  ــل ميكن ــك؟ ه ــبة ل ــدة بالنس ــر فائ ــت أكث ــية كان ــدات الدراس ــات التدريبية/الوح ــن امع أي م  .٢
ــبب؟ ــح الس توضي

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

كيف ستضمن استمرارية تطويرك املهني بعد هذا البرنامج؟  .٣

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________



١٣ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

امللحق الثاني: قائمة األنشطة املقترحة

اللغة العربية:

موضوع النشاطرقم النشاطامع التدريبي

١

٢
تخطيط وتنفيذ درس باستخدام العمل الثنائي 

واستراتيجية التمثيل في فرع من فروع اللغة 
العربية

٦

اجلزء الثاني من النشاط: يقوم املعلم باختيار 
ا مع  مجال من مجاالت احملتوى بحيث ينفذ درسً
التركيز على البيئة الصفية احملفزة تربويًا ضمن 

العمل في مجموعات

٧
تخطيط وتنفيذ درس يوظف فيه املعلم 

استراتيجية العصف الذهني كمدخل للتعلم 
اجلديد 

١٠
يستخدم املعلم التأمل كوسيلة من وسائل 

التطوير املهني التي تساعد على التغلب على 
التحديات التي يواجهها 

٢

١٣

يقوم املعلم بتخطيط وتنفيذ استراتيجيات 
متنوعة حول توقعاته من الطلبة ومن ثم قياس 

أثر هذه االستراتيجيات على حتصيلهم وتقديرهم 
لذاتهم  

١٤
يقوم املعلم بالتأمل في املمارسات الصفية التي 

تساهم في زيادة مشاركة الطلبة بحيث يكون 
التعليم والتعلم فاعلني

 تخطيط وتنفيذ درس باستخدام عمل اموعات١٦

١٩
التخطيط لتوظيف طرائق مختلفة لتعزيز ثقة 
الطلبة بأنفسهم ومن ثم تنفيذها وقياس أثرها 

على الطلبة

٣

٢٢

يقوم املعلم مبراقبة تقدميه التغذية الراجعة 
للطلبة من خالل عمل سجل بأسمائهم يدون 
فيه عدد مرات وطبيعة التغذية الراجعة التي 

قدمها لهم 

٢٤

تنفيذ وتخطيط درس يقوم الطلبة فيه بكتابة 
أسئلة حول مواد ووسائل توضيحية يعرضها 

لهم املعلم، يقوم الطلبة بعمل ذلك من خالل 
مجموعات ثنائية

٢٦

تقييم مهارة املعلم لطرح األسئلة بأنواعها 
اتلفة من خالل احلصول على التغذية الراجعة 

من أحد الزمالء بعد دعوته ملشاهدة حصة صفية 
يوظف فيها املعلم األنواع اتلفة لألسئلة 

٣٠
يقوم املعلم باختيار مجموعة من الطلبة ومن ثم 

يقوم بجمع أدلة حول تقدمهم في التعلم 



١٤

٤

تطوير مهارة القراءة لدى الطلبة باستخدام ٣١
استراتيجية التلخيص

٣٣
توظيف املعاجم إلثراء ازون اللغوي عند الطلبة 

وبالتالي تطوير فهمهم للنصوص املقروءة 
واملسموعة

تطوير مهارات التعبير الوظيفي لدى الطلبة٣٥

تطوير مهارات التعبير اإلبداعي لدى الطلبة٣٦

٣٨
تخطيط وتنفيذ درس يوظف فيه املعلم مهارات 

تذوق النص األدبي ونقده 

٥

٤٢
يقوم املعلم بتحديد معوقات التعلم لدى الطلبة 

ومن ثم يخطط وينفذ طرقًا للتغلب عليها

٤٤

يقوم املعلم بتحديد طالب واحد أو مجموعة 
من الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي ورمبا 

خطة تعليمية فردية من أجل تطويرهم

٤٥

يقوم املعلم مبراعاة أمناط تعلم الطلبة من خالل 
حتديد احتياجاتهم وأمناطهم التعلمية باستخدام 
أداة موجودة في حقيبة حتديد االحتياجات ومن ثم 

يقوم بتخطيط وتنفيذ دروس لتلبية هذه األمناط 
واالحتياجات التعلمية

٤٦

يخطط املعلم وينفذ إجراءات لتعديل سلوك أحد 
أو مجموعة من الطلبة الذين يسبب سلوكهم 

ًا سلبية على تقدمهم آثار

٦

٤٩

يقوم املعلم مبشاركة جتربته مع زمالئه حول 
تفعيل دور أولياء األمور من خالل تبادل األفكار 

واإلجراءات التي اتبعها بهذا اخلصوص

٥٢
يقوم املعلم بترسيخ حوار مع أولياء األمور حول 

تطور الطلبة وتقدمهم

٥٥

يقوم املعلم بالتأمل في ممارساته قبل االلتحاق 
بالبرنامج، كما يقوم بتحديد األنشطة التي 

كانت أكثر فائدة له في عملية التعليم والتعلم 

٥٦

يجمع املعلم آراء الطلبة حول بعض أو جميع 
األنشطة التي قام بتنفيذها، سواء كانت إيجابية 

أو سلبية من ثم يقوم بالتأمل فيها من أجل 
ا في الدروس  تعديل أو تكييف ما قام به سابقً

الالحقة



١٥ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

english:

Module Activity # Focus of the Activity

1

2 Teaching a lesson based on group work including  
brainstorming as an opening to the lesson

4 Working with colleagues to create a grid for the 
local resources that serves teaching English

7
Using the local environment by asking students to 
create displays related to their work and using the 
English language to talk about these displays

10
Expanding English subject knowledge and 
pedagogical knowledge by working with a 
colleague and analysing one of the skills

2

12
Planning for expectations related to students and 
the impact that any strategies may have on their 
attainment and self-esteem

15 Planning and teaching a lesson to arouse students’ 
curiosity through a stimulating introduction

16
Planning and teaching a lesson with a focus on the 
keys to an explanation focusing on connections for 
linguistic structures

18 Planning a lesson that will allow for individual 
conversations with the students

3

23 Planning and teaching a lesson using students’ 
questions to construct their understanding

26 Reflecting on how well questioning strategies and 
techniques worked with students

27 Setting clear outcomes 

28 Gathering evidence on progress

4

30 Developing an understanding of problems in listening 
comprehension

32 Developing reading skills using different resources

33 Developing speaking skills using games

36 Developing creative writing through poetry

5

39 Self-monitoring of practices that support inclusive 
education through identifying barriers to learn

42 Planning an open-ended task with differentiated 
outcomes

44 Overcoming  barriers of learning

45
Reviewing how to cater for the range of learning 
styles by noting down the main lesson activities and 
the types of learning that took place

6

49 Involving parents and/or wider family in a home- 
based task

50 Involving parents in supporting students

53 Reflecting on the Portfolio and professional needs

54
Asking students’ opinions of teaching and learning 
activities



١٦

الرياضيات:

موضوع النشاطرقم النشاطامع التدريبي

١

٢
تخطيط وتنفيذ درس توظف في مقدمته 

استراتيجية العصف الذهني 

٤
التعاون مع زميل آخر مشترك في البرنامج  

ملعرفة كيف ميكن توظيف مصادر البيئة احمللية 
جلعل عملية التعليم والتعلم فاعلة وممتعة

٥
استخدام البيئة احمليطة في تدريس الرياضيات 

(درس واحد أو مجموعة من الدروس)

٨
تطوير البيئة الصفية من خالل معروضات 

الطلبة واستخدامها في عملية التعليم جلذب 
انتباه الطلبة واهتمامهم

٢

تنفيذ درس باستخدام عمل اموعات١٥

١٦
تنفيذ درس يقوم املعلم من خالله باستثارة 

فضول الطلبة حول املوضوع باستخدام صور أو 
مناذج أو مهمات قائمة على أسلوب حل املشكالت

١٧
تخطيط وتنفيذ درس مع التركيز على مفاتيح 

شرح املوضوع (املفهوم)

١٩
تخطيط وتنفيذ درس بحيث ميكن للمعلم إجراء 
محادثات فردية مع الطلبة حول أعمالهم وتقدمي 

اقتراحات تساعدهم على حتسينها

٣

٢٣
تخطيط وتنفيذ درس أو أكثر يقوم املعلم خالله 

برصد التغذية الراجعة التي يعطيها للطلبة

٢٥

تخطيط وتنفيذ درس يكشف املعلم من خالله عن 
املعرفة السابقة لدى الطلبة حول املوضوع من خالل 

إعطائهم فرصة لإلجابة عن أسئلة يقوم الطلبة 
بطرحها ليتحمل الطلبة مسؤولية تعلمهم

٢٨
تخطيط وتنفيذ درس يركز على األسئلة املفتوحة 

لتطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلبة

٤

٣٣
االنخراط في اتمعات الدولية لتعليم الرياضيات 
وتعلمها واستغالل الفرص املتاحة فيها وإتاحتها 

للطلبة

٣٦
تنفيذ درس يقوم الطلبة من خالله باالستقصاء 

وحل املشكالت بدعم من املعلم

٣٨
يأخذ املعلم بعني االعتبار مجموعة من مهارات 

الرياضيات التي ميكن تطويرها ثم يقوم باالستقصاء 
حول الطرق املناسبة لدعم هذا التطور

٤١
يبحث املعلم عن أمثلة ومشكالت رياضية 

ويحاول حلها في واقع احلياة اليومية



١٧ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

٥

٤٦
تنفيذ درس يقوم املعلم من خالله مبراقبة وحتديد 

معوقات تعلم الطلبة 

٤٧
حتديد االحتياجات الفردية للطلبة ومن ثم تقدمي 

دعم فردي لتلبية هذه االحتياجات

٤٨
يقوم املعلم بتحديد طالب واحد أو مجموعة 

من الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي ورمبا 
خطة تعليمية فردية من أجل تطويرهم

٥٠

ا من الصفوف التي يدرسها  يختار املعلم صفً
والتي يحقق الطلبة فيها إجنازات واضحة 
في الرياضيات، ثم يخطط لتنفيذ مهمة 

استقصائية يقوم الطلبة باستكمالها مبستويات 
متفاوتة بشكل فردي أو مجموعات 

٦

٥٥

يقوم املعلم بالتواصل مع أولياء األمور فيما 
يتعلق بصف يشكل حتديًا له بحيث يحمل هذا 

التواصل رسالة إيجابية ألولياء األمور حول تعليم 
الرياضيات وتعلمها

٥٨
يقوم املعلم بتطوير حوار مع أولياء األمور حول 

إجنازات الطلبة وتقدمهم 

٥٩

يقوم املعلم بالتأمل في ممارساته قبل االلتحاق 
بالبرنامج، كما يقوم بتحديد األنشطة التي 

كانت أكثر فائدة له في عملية التعليم والتعلم 
والتي أثارت اهتمامه وحفزت مخيلته 

٦٢

يجمع املعلم آراء الطلبة حول بعض أو جميع 
األنشطة التي قام بتنفيذها، سواء كانت إيجابية 
أو سلبية ثم يقوم بالتأمل فيها من أجل تعديل أو 

ا في الدروس الالحقة تكييف ما قام به سابقً



١٨

العلوم:

موضوع النشاطرقم النشاطامع التدريبي

١

تخطيط وتنفيذ  درس قائم على عمل اموعات ٢
توظف  فيه استراتيجية العصف الذهني

٣
تخطيط وتنفيذ درس يوظف فيه املعلم البيئة 

احمليطة ومن ثم يقوم املعلم مبشاركة هذه 
التجربة مع زميل آخر

تخطيط وتنفيذ درس يقوم الطلبة فيه بعروض ٦
تقدميية ألعمالهم خالل عمل اموعات

٩
بقوم املعلم مع زميل آخر بالتفكير والتأمل في 

معرفتهم العلمية واملدرسية واألساليب التربوية 
املرتبطة بتخصصهم

٢

١١

يقوم املعلم بتخطيط وتنفيذ استراتيجيات لرفع 
التقدير الذاتي لدى الطلبة من خالل االحتفاظ 
بسجل للطلبة الذين يستفيدون من التوقعات 

العالية حول ما ميكن أن يحققوه ومراقبة أثر ذلك 
عليهم

تخطيط وتنفيذ درس يقوم املعلم في بدايته ١٥
باستثارة فضول الطلبة حول املوضوع

١٦
تخطيط وتنفيذ درس مع التركيز على مفاتيح 

شرح املوضوع (املفهوم) ومن ثم يتأمل املعلم في 
هذا الدرس

١٨
تخطيط وتنفيذ درس بحيث ميكن للمعلم إجراء 
محادثات فردية مع الطلبة حول أعمالهم وتقدمي 

اقتراحات تساعدهم على حتسينها

٣

٢١

يخطط املعلم لتقدمي تغذية راجعة للطلبة سواء 
كانوا طلبة قدراتهم جيدة أو من ذوي القدرات 

املتدنية ومن ثم يحتفظ املعلم بسجل لتوثيق 
التغذية الراجعة التي يقدمها لهم

٢٥
يقوم املعلم بدعوة أحد الزمالء ملشاهدة صفية 
حول طرح األسئلة وبعد انتهاء املشاهدة يقوم 

زميله بتزويده بأنواع األسئلة التي قام بتوظيفها

تخطيط وتنفيذ درس يركز على األسئلة املفتوحة ٢٦
من أجل تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلبة

٤

٣١
تخطيط وتنفيذ درس يظهر كيفية ارتباط مادة 

العلوم باملوضوعات املشتركة في املناهج

٣٥
تخطيط وتنفيذ درس عملي (جتربة علمية 

منظمة) يوظف فيها املعلم عمل اموعات

٣٦
تخطيط وتنفيذ درس ملهارات محددة مستندة 

على نتاجات التعلم بحيث يركز على تطوير 
مهارات االستقصاء وحل املشكالت لدى الطلبة

٣٩
تخطيط وتنفيذ درس يوظف فيه املعلم مهارة 

الكتابة في العلوم



١٩ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

٥

٤٣

تنفيذ درس يقوم املعلم من خالله مبراقبة 
معوقات تعلم الطلبة من خالل توجيه أسئلة 
حول ما الذي يجعل التعلم صعبًا وكيف ميكن 

التغلب على هذه الصعوبات

٤٤

حتديد االحتياجات الفردية للطلبة ومن ثم تقدمي 
دعم فردي لتلبية هذه االحتياجات حيث يقوم 

املعلم بتحديد هؤالء الطلبة، ومن ثم يقوم 
بتكييف طرائق التعليم والتعلم ملساعدتهم

٤٨
يقيّم املعلم نفسه ملعرفة ما إذا كان يستخدم 
استراتيجيات تعليمية تعلمية تعكس املنحى 

اجلامع في التعليم والتعلم

٥٠
تخطيط وتنفيذ درس يراعي فيه املعلم ويلبي 

مجموعة من أمناط تعلم الطلبة

٦

٥٤

التخطيط إلشراك أولياء األمور في املدرسة ومن 
ثم تنفيذ نشاط يتطلب أن يقوم جميع الطلبة 

بأعمال وبحوث بيتية

٥٨
يقوم املعلم مبراجعة نقاط القوة اخلاصة به والتي 
دوَنها في بداية البرنامج إضافة إلى اجلوانب التي 

كانت بحاجة إلى تطوير 

٥٩

يجمع املعلم آراء الطلبة حول بعض أو جميع 
األنشطة التي قام بتنفيذها، سواء كانت إيجابية 
أو سلبية ثم يقوم بالتأمل فيها من أجل تعديل أو 

ا في الدروس الالحقة تكييف ما قام به سابقً



٢٠

امللحق الثالث: منوذج تأمل نشاط ملف اإلجنازات/البورتفوليو

امع التدريبي: (___________)                                       الوحدة: (___________)

رقم النشاط: ( ___________ )

يركز النشاط على: _________________________________________________________ 

الصف: ______________________________ املادة:_______________________________

تاريخ تنفيذ النشاط في الغرفة الصفية: __________________________________________

مرفق دليل على التنفيذ: نعم / ال

١. صف/صفي بإيجاز موضوع النشاط.                                   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

٢. أسئلة للتأمل في كل ممارسة من ممارسات التعليم والتعلم:

ما اجلانب أو اجلوانب التي جنحت في تنفيذها في هذا النشاط؟ كيف تعرف ذلك؟  أ. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 ب.  ما اجلانب أو اجلوانب التي لم تالق النجاح الذي توقعته في هذا النشاط؟ ملاذا؟ ماذا ستفعل في املرة 

القادمة؟ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



٢١ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

 ج.  كيف تأكدت من انخراط جميع الطلبة في هذا النشاط؟ ما هي االستراتيجيات التي وظفتها لتحقيق ذلك؟ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 د. هل حققت أهداف الدرس؟ كيف تعرف ذلك؟

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 هـ. ما الذي اكتسبه الطلبة من هذا النشاط (مهارة، معرفة، فهم)؟ كيف تعرف ذلك؟ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

٣. ما أدلة التنفيذ والتقدم التي جمعتها عن هذا النشاط؟ أرجو إرفاقها مع هذا النموذج.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



٢٢

امللحق الرابع: منوذج تأمل اخلطة الدرسية

يجــب أن يحتــوي ملــف اإلجنــازات اخلــاص بــك علــى منوذجــي خطــط درســية لــكل مجمــع 
تدريبــي. أرفــق كل خطــة درســية مــع منــوذج التأمــل اخلــاص بهــا. عليــك أن تظهــر كيــف 
قمــت بدمــج عناصــر برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي 
الصفــوف (٧-١٢) فــي دروســك. أرفــق ١٢ خطــة درســية مــن اختيــارك، ومــن ثــم قــم مبــلء 

النمــوذج اآلتــي لــكل خطــة مــن اخلطــط الدرســية.

منوذج تأمل اخلطة الدرسية: (___________)                                                                             

التاريخ: __________________________________

ترتبط اخلطة بامع التدريبي: ______________________ وحدة: _______________________

موضوع الدرس: ___________________________________________________________  

الصف: _____________________________________ املادة: _______________________

ــر املعلمــني  ــي تعلمتهــا مــن برنامــج تطوي ــكار املرتبطــة بهــذه الوحــدة والت ــا املمارســات أو األف ١.  م
القائــم علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن (٧–١٢) وقمــت بتوظيفهــا فــي هــذه اخلطــة 

الدرســية؟

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

٢. كيف أثرت هذه املمارسات على تنفيذك للدرس وعلى تعلم طلبتك وتقدمهم؟

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

٣. مــا اجلانــب أو اجلوانــب التــي لــم تــالق النجــاح الــذي توقعتــه؟ مــاذا ميكــن أن تفعــل لتحســني الــدرس 
فــي املــرة القادمــة؟ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

مالحظة:التأكد من إرفاق خطة الدرس.



٢٣ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

امللحق اخلامس: أمثلة مقترحة على النماذج

احتياجات التطوير املهني للمعلم

أوال: احتياجــات التطويــر املهنــي احملــددة فــي بدايــة برنامــج تطويــر املعلمــني القائــم علــى املدرســة 
املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن (٧–١٢).

١. برأيك ما نقاط قوتك كمعلم لتخصص ما؟

متمكــن مــن معلوماتــي فــي تخصصــي- الرياضيــات، وأهتــم بطريقــة تعلــم الطلبــة، ولكننــي لســت 
علــى درايــة بأحــدث النتائــج البحثيــة حــول التعلــم. أنــا معلــم منظــم وأحــب أن تظــل غرفتــي الصفية 
مرتبــة. أخطــط دروســي أســبوعيًا، وبــدأت مؤخــرًا بتحويــل بيئــة غرفتــي الصفيــة إلــى بيئــة تعلميــة 
أفضــل وذلــك بتعليــق بعــض اللوحــات اجلداريــة اجلاهــزة أو تعليــق لوحــات جداريــة مــن أعمــال الطلبــة 

فــي بعــض األحيــان.

٢. ما اجلوانب التي ترغب في تطويرها في ممارساتك التعليمية مبا في ذلك معرفتك في تخصصك؟

أرغــب فــي تعلــم املزيــد عــن الطرائــق اتلفــة لتعلــم الطلبــة، وكيــف ميكننــي التخطيــط لذلــك، وأنــا 
مهتــم بتعلــم كيفيــة توظيــف املناحــي اتلفــة جلعــل الــدروس مثيــرة الهتمــام الطلبــة ومســاعدة 

أولئــك الذيــن يجــدون صعوبــة فــي مــادة الرياضيــات. 

٣. ماذا تأمل أن تكتسب من دراستك لهذا البرنامج؟

ــا مــن توظيــف طرائــق  أمتنــى أن أجعــل أســلوبي فــي التعليــم مثيــرًا الهتمــام الطلبــة، وأن أصبــح واثقً
تعليميــة مختلفــة ملســاعدة طلبتــي فــي فهــم األفــكار واملفاهيــم الصعبــة فــي الرياضيــات.

ثانيا: التطلعات املستقبلية للتطوير املهني
مالحظة: هذا اجلزء يعبأ في نهاية البرنامج

١. ما األفكار واملمارسات العامة التي تأثرت بها أثناء دراستك للبرنامج؟

اســتمتعت بتوظيــف أســلوب العمــل الثنائــي والعمــل ضمن مجموعــات في غرفتــي الصفية، وسأســتمر 
ــالً الطلبــة ذوي القــدرات املتشــابهة ضمــن  ــق لتنظيــم اموعــات كأن أضــع مث فــي البحــث عــن طرائ
مجموعــة واحــدة، أو أن أضــع الطلبــة ذوي القــدرات العاليــة مع الطلبــة ذوي القــدرات املتدنية ملســاعدتهم 
علــى اســتيعاب املفاهيــم واملوضوعــات. أرى العديــد مــن االحتمــاالت لتنظيــم اموعــات ولكــن علــيّ أن 
. كمــا أننــي متحمــس لتحويــل غرفتــي  أجــرب املناحــي اتلفــة ببــطء كــي أحتلــى بالثقــة بنفســي أوالً

ــا ألننــي أدرك أهميــة ذلــك وأثــره علــى تعلــم الطلبــة. الصفيــة إلــى بيئــة محفــزة تعلميً

ــك؟ هــل ميكنــك  ــدة بالنســبة ل ــر فائ ٢. أي مــن امعــات التدريبية/الوحــدات الدراســية كانــت أكث
توضيــح الســبب؟

الوحــدة األولــى والثالثــة مــن امــع التدريبــي األول، والوحدتــان السادســة والســابعة مــن امــع التدريبــي 
الثانــي، والوحدتــان العاشــرة واحلاديــة عشــرة مــن امــع التدريبــي الثالــث، كانــت موضوعاتهــا مفيــدة جــدًا 
بالنســبة لــي، كالتحــدث عــن الطلبــة كمتعلمــني وتوظيــف أســاليب العمــل ضمــن مجموعات، وأســاليب 
طــرح األســئلة، ألنهــا ســاعدتني علــى التمعــن فــي الطرائــق واألســاليب واالســتراتيجيات التعليميــة التــي 

أوظفهــا حاليًــا والتفكيــر بكيفيــة جعــل التعلــم أكثــر ســهولةً ومتعــةً بالنســبة لكثيــر مــن الطلبــة.

٣. كيف ستضمن استمرارية تطويرك املهني بعد هذا البرنامج؟

أولوياتــي هــي حضــور دورات تدريبيــة أو مجموعــة مــن جلســات التطويــر املهنــي اإلضافية في توظيف أســلوب 
العمــل ضمــن مجموعــات كــي أصبــح أكثــر فاعليــة فــي الصــف. كمــا أرغــب أن أعمــل أكثــر مــع زميــل لــي، 
فأحتــدث وأتبــادل األفــكار معــه وأناقشــه فــي األســاليب والطرائــق الناجحــة وغيــر الناجحــة. أعجبنــي فــي 
البرنامــج كيــف كنــا نتبــادل األفــكار مــع الزمــالء ونتحــدث معهــم ونناقشــهم أثنــاء دراســة البرنامــج، كمــا 

ســأحاول أن أقــرأ أكثــر عــن أحــدث النتائــج البحثيــة والدراســات حــول أفضــل الطرائــق لتعلــم الطلبــة.



٢٤

تأمل نشاط ملف اإلجنازات/البورتفوليو

اللغة العربية:

امع التدريبي:    ( الرابع )                                الوحدة: ( الرابعة عشرة )

 رقم النشاط:  (٣٣)

 موضوع النشاط:  استخدام املعاجم في تعلم اللغة العربية

الصف: التاسع               املادة: اللغة العربية

تاريخ التنفيذ في الغرفة الصفية : ٢٠١٦/٣/٧

مرفق أدلة على تنفيذ النشاط: نعم

١. صف/صفي بإيجاز موضوع النشاط.                                  

يرتبــط هــذا النشــاط باألفــكار املوجــودة فــي امــع التدريبــي الرابــع حــول أهميــة توظيــف املعجــم فــي 
ضبــط األلفــاظ، وحتديــد دالالتهــا وأوزانهــا القياســية وضــرورة أن يكــون املعجــم رفيــق الطالــب واملعلــم 

ــا حتــى يعتــادا الرجــوع إليــه عندمــا تدعــو احلاجــة، فهــو ميــزان األلفــاظ يضبــط صحتهــا.  معً

خطط لهذا النشاط من خالل:

•  تخصيص مجموعات ذات مهام محددة.

•  توظيف ما اكتسبه الطلبة في احلياة اليومية.

•  توظيف البيئة الصفية من خالل اللوحات املفاهيمية ميلؤها الطلبة مبفردات جديدة توافق األوزان ذات 
الدالالت احملددة لتكتسب ألسنتهم فصاحة وطالقة. 

لقد بني هذا النشاط ضرورة العودة إلى املعجم للتأكد من صحة استعمال األلفاظ وضبط حروفها، وهذا 
ما يغني مخزون الطلبة اللغوي، ويضبط ألسنتهم.

٢. أسئلة للتأمل في كل ممارسة من ممارسات التعليم والتعلم: 

  أ. ما اجلانب أو اجلوانب التي جنحت في تنفيذها في هذا النشاط؟ كيف تعرف ذلك؟

لقــد اســتمتع الطلبــة فــي هــذا النشــاط وفــي فكــرة توظيفهــم للمعجــم فــي تعلــم اللغــة العربيــة 
وإلغنــاء اــزون اللغــوي وضبــط ألســنتهم حيــث شــعروا بالســعادة مــن خــالل:

ا وأدوار  محددة وموزعة بني الطلبة. •  عمل اموعات والقيام مبهام محددة مسبقً

• توظيف ما مت اكتسابه، كان عنصر تشجيع للطلبة من خالل قراءة الصحف والنشرات املرئية 
واملسموعة. 

• توظيف البيئة الصفية من خالل اللوحات املفاهيمية التي تزيد كل يوم فيزيد مخزون الطلبة اللغوي 
حيث ينعكس ذلك على قدرتهم على التعبير الشفوي والكتابي.

ب. ما اجلانب أو اجلوانب التي لم تالق النجاح الذي توقعته في هذا النشاط؟ ملاذا؟ ماذا ستفعل في 
املرة القادمة؟

ً حكمــة ودرايــة بــإدارة الوقــت وتوزيــع األدوار   إن إدارة النقــاش والعمــل فــي مجموعــات تتطلــب تخطيطــا
إلتاحــة الفرصــة للطلبــة التفكيــر  بعمــق ومراجعــة املهمــات لذلــك ال بــد مــن تنظيــم النقــاش بتــوازن، 

وتنســيق عمــل اموعــات وهــذا مــا ســأخطط لــه املــرة القادمــة.
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 ج. كيف تأكدت من انخراط جميع الطلبة في هذا النشاط؟ ماهي االستراتيجيات التي وظفتها 
لتحقيق ذلك؟ 

كانت عملية انخراط الطلبة في النشاط فاعلة، جتسد ذلك من خالل:

• املشاركة باملهام التي أسندت إلى اموعات.

• إثراء اللوحات املفاهيمية مبفردات جديدة توافق األوزان ذات الدالالت احملددة.

د. هل حققت أهداف الدرس؟ كيف تعرف ذلك؟

نعم، استطعت حتقيق أهداف الدرس، فقد شارك الطلبة في البحث والتجميع وتوظيف التعلم مما ساهم 
في إغناء العمل ومتيز األداء الصفي. 

هـ. ما الذي اكتسبه الطلبة من هذا النشاط (مهارة، معرفة، فهم)؟ كيف تعرف ذلك؟

اكتسب الطلبة مهارات مشاركة األفكار واإلصغاء لبعضهم وأظهروا ذلك من خالل:

•   مهارة استخدام املعجم

•  العمل في مجموعات 

•  الضبط الصحيح لأللفاظ واملفردات أثناء التعبير واإلجابات الصحيحة  على أوراق اموعات لتوضيح 
ما اكتسبوه من معارف ومعلومات من خالل استخدام املعجم الذي سهل عليهم تعلم اللغة، 

ا وازداد  فارتقى تعبيرهم انطالقًا من العالقة بني اجلذر وداللته، فقراءة الطلبة أصبحت أكثر ضبطً
مخزونهم اللغوي الذي انعكس على تعبيرهم.

٣. ما  أدلة التنفيذ والتقدم التي جمعتها على هذا النشاط؟ أرجو ارفاقها مع هذا النموذج.

•   العمل في مجموعات من خالل عملية البحث والتجميع جلانب صرفي أو إشتقاقي ملفردة ما وتثبيتها 
في ورقة أو دفتر مخصص لذلك يسمى ”املعجم الصغير“ لتوظيفه في دروس النحو والصرف والتعبير. 

•   إعداد اللوحات املفاهيمية التي علقت أمام الطلبة والتي كتبوا فيها مفردات وقعوا عليها في أبحاثهم 
اليومية حتت الوزن الذي توافقه وترحيل األمثلة عن كل وزن. 

•   إرفاق خطط درسية تظهر ما قام به الطلبة وصور للطلبة وهم يبحثون في املعجم ويعملون في 
مجموعات ويعدون اللوحات املفاهيمية. 



٢٦

اللغة اإلجنليزية:

Module: ( 1 )                                             Unit: ( 2 )
Activity: ( 2 )

Focus of the Activity: Exploiting the local area for developing English

Grade:    9                                                              Subject: English

Date implemented in the classroom: 11/11/15

Evidence of implementation attached: yes

1. Describe briefly what the Activity was about.

Influenced by my reading of Module 1 and the idea of using the local environment, I decided to try to 
show my students that English is not just a classroom subject but that they will see it all around them if 
they look hard enough. I was teaching a Module about traditional garments and students had to describe 
traditional clothes and use of relative pronouns and the comparative and superlative. I set them the task 
of visiting shops around them in groups and listing types and prices of clothes they could find. They 
were producing a survey. Then they had to produce a written paragraph with a detailed description 
of what they had found comparing and contrasting prices from the survey and using sentences with 
relative clauses – all in English. Each group then presented their findings to the whole class. Groups then 
discussed their input and compared the results of their work.

2. Reflection questions on each teaching / learning practice:

a.  What part/parts of the Activity went well? How do you know this?

I spent a lot of time organising the activity with the help of my colleagues. The organisation was 
complicated and I needed to get the School Principal to agree to let me take students out of school. 
My other English colleagues agreed to support me. This meant that everything worked well on an 
organisational level. All of the parents agreed to let their children join in. The School Principal addressed 
the students before they began the activity and this helped a lot. I planned the lesson before and after in 
as much detail as the lesson itself which meant that the students were well prepared and I followed up 
the activity getting as much value from it as possible. The written work that the students produced was 
excellent and I had a feeling as they were working that they had very much enjoyed the activity.

b. What part/parts of the Activity did not go as well as you expected? Why? Whatwill you do  
      differently next time?

I tried to make sure that the students, as they worked in groups, talked in English with each other as they 
did the activity. I prepared them for this, I thought, well and we rehearsed in class much of the language 
they would use when they were completing the activity. I found that not all of them managed to do this. 
I have decided that next time I’ll appoint one student per group to observe the group’s use of English and 
to report on that as part of the summary presentation they do. I’ll also make sure that I and my supporting 
colleagues get around the groups much more to try to encourage them all to talk in English. I think I’ll also 
need to make sure that they see the purpose of this – that if they talk in English as much as they can they 
will improve much quicker.

c. How did you ensure that all students were fully engaged in this Activity? Which  strategies did  
      you deploy to achieve this? 

I first made sure that I presented the activity with enthusiasm so that they wanted to join in. I devised 
a good worksheet on which they had to record their findings and I took this in and checked it as they 
arrived back at the school gate.
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d. Did you achieve your lesson objectives? How do you know this?

The objectives I set in relation to exploiting the local environment were achieved as I made sure all 
members of the groups participated. However, achievement of content objective relating to use of 
clothes items and comparing and contrasting varied as the product of the groups varies. I am confident 
that students learned a great deal from their survey and the discussions that took place after the group 
presentations, but will need to do some consolidation work to ensure they apply the new language items 
used. 

e. What did the students gain from this Activity (skills, knowledge and understanding)? How do 
      you know this? 

The task required students to use the following skills :
•  reading ( signs and labels); 
•  scanning useful information; 
•  selection of relevant information;
•  cooperating to present information collected by individuals;
•  writing a paragraph against set standards. 

They were able to apply language items related to types of garments, relative pronouns and use 
comparatives and superlatives in peer groups (which supports learning in a safe environment) and they 
gained help from each other in producing a written product which is (challenging to certain students.)

3.  What evidence of implementation and progress have you provided on this   
      Activity? Attach it to this template.

I have attached a copy of two completed worksheets from two of the groups. Also I have attached my 
lesson plans related to ( Jordan / Grade 9 /Module 2/ exercise 6 and  8 from the students’ book)  and  a 
copy of my Programme Notebook where you will see the comments I have made about the reaction of 
the students to the activity. This gives some idea of the progress I think they made with their English 
through completing the activity. Samples of the students’ written paragraphs are also included. 
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الرياضيات:

امع التدريبي:    ( األول )                                الوحدة: ( األولى )

 رقم النشاط:  ٣

 موضوع النشاط:    توظيف البيئة احمللية

الصف: الثامن                           املادة:  رياضيات

تاريخ التنفيذ في الغرفة الصفية: ٢٠١٥/١١/١١

مرفق أدلة على تنفيذ النشاط: نعم / ال

١. صف/صفي بإيجاز موضوع النشاط.                                   

يرتبــط هــذا النشــاط باألفــكار املوجــودة فــي امــع التدريبــي األول حــول فائــدة توظيــف البيئــة احملليــة فــي 
تعليــم الرياضيــات. كنــت أدرّس موضوع الرســوم البيانيــة للمســافة والزمن، وكانت لــدي رغبة بإتاحــة الفرصة 
للطلبــة الســتخدام بيانــات واقعيــة بــدالً مــن اســتخدام جــدول البيانــات املوجــود فــي الكتــاب. فــي البدايــة، 
فكّــرت فــي أخــذ قياســات ســرعة حركــة املــرور ولكــن بعــد مناقشــة مديــر املدرســة تبــنيّ أن أخــذ مثــل هــذه 
القياســات ال ميكــن أن يكــون آمنًــا فــي املنطقــة احمليطــة باملدرســة. حلســن احلــظ، أن لدينــا ملعبًــا كبيــرًا فــي 
املدرســة، وأن لــدي القــدرة علــى حســاب الزمــن الــذي يســتغرقه الطلبــة فــي عملية الركــض. طلبــت من كل 
مجموعــة  أخــذ قيــاس ٥٠ متــرًا مــن مســار الســباق مــع وضــع عالمــة لــكل ١٠ أمتــار علــى افتــراض أن طــول 
اخلطــوة الواحــدة متــر واحــد تقريبًــا. تنــاوب الطلبــة الركــض على مســار الســباق وتســجيل الوقت املســتغرق 
الجتيــاز كل عالمــة. عندمــا عدنــا إلــى الغرفــة الصفيــة، قمنا باســتخدام البيانــات بعدة طــرق: قــام كل طالب 
ا البيانــات التــي قــام بتســجيلها، ثــم اســتخدم الطلبة الرســوم  برســم بيانــي للمســافة والزمــن مســتخدمً
البيانيــة حلســاب معــدل الســرعة. وأخيــرًا، أظهــرت التغيــرات فــي انحــدارات الرســم البيانــي تباطــؤ الطلبــة 
وتســارعهم عندمــا حاولــوا كتابــة وصــف حلركتهــم أثنــاء الركــض. عندما أنهــى الطلبــة الرســوم البيانية مع 

معــدل الســرعة ووصــف احلركــة قمــت بعمــل معروضــات ألعمالهم.  

٢.أسئلة للتأمل في كل ممارسة من ممارسات التعليم والتعلم:

أ. ما اجلانب أو اجلوانب التي جنحت في تنفيذها في هذا النشاط؟ كيف تعرف ذلك؟

ــة  ــومات بياني ــل رس ــم لعم ــرة توظيفه ــي فك ــي وف ــاط البدن ــي النش ــة ف ــة الطلب ــتمتع غالبي اس
شــخصية. كان الطلبــة مســرورين لعــرض الرســومات البيانيــة علــى حائــط الغرفــة الصفيــة. شــعرت 
ــت  ــي كن ــة إال أنن ــة الصفي ــارج الغرف ــم خ ــا أخذته ــاط عندم ــكالت انضب ــدوث مش ــن ح ــق م بالقل
ــوا فــي اخلــارج.  ــا حــول توقعاتــي مــن ســلوكهم حيــث تصرفــوا بطريقــة معقولــة عندمــا كان واضحً
ــن علــى حســاب معــدل الســرعة. كنــت  ــوا قادري ــازة، وكان أنتــج أغلبيــة الطلبــة رســومات بيانيــة ممت
قــد عرضــت عليهــم مثــاالً مــن قبــل، لذلــك بــدا أنهــم لــم يواجهــوا صعوبــة، وقــد ســاعد فــي ذلــك أن 

ــت متشــابهة.   ــي كان املقاييــس الالزمــة للرســم البيان

 ب. ما اجلانب أو اجلوانب التي لم تالق النجاح الذي توقعته في هذا النشاط؟ ملاذا؟ ماذا ستفعل في 
املرة القادمة؟

لــم يكــن ســهالً علــى الطلبــة وصــف حركتهــم أثنــاء عمليــة الركــض. أعتقــد أن الســبب فــي ذلــك 
أننــي لــم أقــم بتوضيــح هــذا اجلــزء مــن املهمــة بدقــة كافيــة. إضافــة إلــى ذلــك، كانــت األزمــان صعبــة 
القيــاس وذلــك ألنهــا كانــت صغيــرة إلــى حــد مــا. لــو كان امللعــب أكبــر، كان بإمكانــي زيــادة مســافة 
ــالزم  ــت ال ــادة الوق ــى زي ــؤدي إل ــذا ي ــزوا ألن ه ــة أن يقف ــن الطلب ــب م الركــض، ولكــن ســأحاول أن أطل

ــا إلــى إظهــار تغيــرات أكثــر فــي الســرعة كلمــا حتركــوا.  إلكمــال دورة الركــض، ويــؤدي أيضً
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 ج. كيف تأكدت من انخراط جميع الطلبة في هذا النشاط؟ ماهي االستراتيجيات التي وظفتها 
لتحقيق ذلك؟

كان جميــع الطلبــة منخرطــني فــي النشــاط العملــي والــذي تضمــن الركــض والقيــاس. تنــاوب الطلبــة 
علــى تســجيل الزمــن بينمــا عمــل آخــرون علــى إعطــاء إشــارة عندمــا يجتــاز الطالــب الــذي يركــض 

العالمــة احملــددة، مــن ثــم عملــوا بشــكل فــردي عندمــا عــادوا إلــى الغرفــة الصفيــة. 

هل حققت أهداف الدرس؟ كيف تعرف ذلك؟  د. 

ا بيانيــة  حتققــت األهــداف ذات العالقــة بأخــذ القياســات وجمــع البيانــات، أنتــج جميــع الطلبــة رســومً
ــت  ــك قم ــم، لذل ــف حركته ــي وص ــر ف ــة أكب ــوا صعوب ــم. واجه ــة به ــض اخلاص ــة الرك ــل عملي متث
بإعطائهــم مترينًــا باســتخدام بيانــات رحلــة احلافلــة التــي حتتــوي علــى فتــرات تســارع وتباطــؤ وتوقــف 

واضحــة. 

 هـ. ما الذي اكتسبه الطلبة من هذا النشاط (مهارة، معرفة، فهم)؟ كيف تعرف ذلك؟

تطلبت املهمة من الطلبة استخدام املهارات التالية:

• قياس دقيق للزمن.

• تقدير املسافة. 

• مهارات الرسم البياني.

• حساب السرعة من املسافة والزمن.

• التعاون لتنفيذ مهمة جماعية.

 ٣. ما أدلة التنفيذ والتقدم التي جمعتها عن هذا النشاط؟ أرجو إرفاقها مع هذا النموذج.

قمــت بإرفــاق خطــط درســية وصورتــني تظهــران معروضــات الطلبــة وصــورة أخــرى للطلبــة املنخرطــني 
فــي نشــاط الركــض. 



٣٠

العلوم:

امع التدريبي:    ( األول )                                الوحدة: ( األولى )

رقم النشاط:  ٦ 

 موضوع النشاط:    البحوث والعرض التقدميي/ عمل مجموعات

الصف: الثامن                           املادة:  علوم

تاريخ التنفيذ في الغرفة الصفية: ٢٠١٥/١١/١١

مرفق أدلة على تنفيذ النشاط: نعم / ال

١. صف/صفي بإيجاز موضوع النشاط.                                   

يرتبــط هــذا النشــاط بامــع التدريبــي األول مبوضــوع أهميــة عمــل اموعــات وأهميــة عــرض أعمــال الطلبة 
لتشــجيع وتعزيــز التعلــم. كان موضــوع الــدرس املصــادر اتلفــة للطاقــة، قــررت تقســيم الطلبــة إلى ســت 
مجموعــات ثــم طلبــت مــن كل مجموعــة أن تبحــث عــن معلومــات حــول مصــادر الطاقــة اتلفــة ثــم تقوم 
اموعــة بعــد ذلــك بكتابــة األفــكار التــي توصلــت إليهــا علــى ملصــق. أمضــى الطلبة حصتــني إضافــة إلى 
العمــل البيتــي مــن أجــل االنتهــاء مــن املهمــة وإعــداد امللصــق. قضينــا حصــة واحــدة فــي مختبــر احلاســوب 
وحصــة أخــرى فــي املكتبــة، وفــي احلصــة الثالثــة قامــت كل مجموعــة بعمــل عــرض شــفوي قصيــر أمــام 
بقيــة الطلبــة. طلبــت منهــم أخــذ مالحظــات حــول كل مصــدر مــن مصــادر الطاقــة أثنــاء عــرض اموعات. 

٢. أسئلة للتأمل في كل ممارسة من ممارسات التعليم والتعلم:

أ. ما اجلانب أو اجلوانب التي جنحت في تنفيذها في هذا النشاط؟ كيف تعرف ذلك؟

كانــت امللصقــات إعالميــة حيــث تضمنــت معلومــات أساســية مــن مصــادر متعــددة بســبب اســتخدام 
مختبــر احلاســوب واملكتبــة األمــر الــذي منــح  الطلبــة فرصــة احلصــول علــى املعلومــات مــن مصــادر 
مختلفــة. زودت الطلبــة بقائمــة مواقــع إلكترونيــة  وكتــب مبــا فيهــا كتابهــم املدرســي، كذلــك قمــت 
ا ممــا أدى إلــى تســهيل املهمة.  بالتحقــق مــن توافــر املكتبــة ومختبــر احلاســوب فــي تلــك األوقــات مســبقً
زودت كل مجموعــة بعــدد مــن األســئلة مــن أجــل تشــجيعهم واقترحــت عليهــم توزيعهــا علــى أفــراد 
ــاء عمــل  ــا. مــع بعــض اإلرشــاد والتوجيــه أثن اموعــة حتــى ال يتداخــل عملهــم مــع بعضهــم بعضً

اموعــات، متكــن الطلبــة مــن إجنــاز املهمــة. 

كانــت العــروض جيــدة بشــكل عــام، وأعتقــد أن منــح الطلبــة بعــض الوقــت للتحضيــر للعــرض فــي 
ــا فــي مقــدار الوقــت الــذي أعطيتــه لهــم  بدايــة احلصــة الثالثــة كان مفيــدًا للغايــة. وقــد كنــت حازمً

لذلــك كانــت العــروض موجــزة وفــي صميــم املوضــوع. 

 ب. ما اجلانب أو اجلوانب التي لم تالق النجاح الذي توقعته في هذا النشاط؟ ملاذا؟ ماذا ستفعل في 
املرة القادمة؟

عندمــا شــاهدت املالحظــات التــي دونهــا الطلبــة أثنــاء عمليــة العــرض، وجــدت أنهــا غيــر كافيــة وأن 
بعــض الطلبــة لــم يــدون أي مالحظــة، والقليــل منهــم دون النقــاط األساســية مــن العــروض األخــرى. 

عنــد إعــادة هــذا النشــاط فــي الســنة القادمــة ســوف أســتخدم ورقــة عمــل لتشــجيع الطلبــة علــى 
اإلصغــاء. أنــا بحاجــة إلــى التفكيــر فــي شــكل هــذه الورقــة، ممكــن أن تكــون إكمــال جــدول  بإشــارة        

(       )  أو (       )، أو قائمــة جمــل صحيحــة وجمــل خاطئــة. 
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ج. كيف تأكدت من انخراط جميع الطلبة في هذا النشاط؟ ماهي االستراتيجيات التي وظفتها 
لتحقيق ذلك؟

انخــرط جميــع الطلبــة فــي البحــث وإنتــاج امللصــق، قمــت بتشــجيعهم أثنــاء متابعــة عمــل اموعات. 
ــا بوضــوح هــدف  ــا أن تخصيــص ســؤال لــكل فــرد مــن أفــراد اموعــة شــكل لديهــم حسً أعتقــد أيضً
املهمــة. فــي بعــض اموعــات ســيطر طالــب أو طالبــان علــى العــرض الشــفوي، يجــب أن أفكــر بطريقة 

تشــجع الطلبــة اآلخريــن علــى املشــاركة.  

هل حققت أهداف الدرس؟ كيف تعرف ذلك؟  د. 

ــوى  ــي، ولكــن أهــداف احملت ــة البحــث والعــرض التقدمي ــت مرتبطــة بعملي ــي كان حتققــت األهــداف الت
املرتبطــة مبعرفــة كيفيــة اســتخدام مجموعــة مــن مصــادر الطاقــة إلنتــاج احلــرارة والكهربــاء حتققــت 
ــر عــن مصــادر البحــث التــي قامــت بهــا  ــة تعلمــوا الشــيء الكثي ــق أن الطلب ــا واث ــي. أن بشــكل جزئ
ــز للتأكــد مــن فهمهــم لكيفيــة اســتخدام مصــادر  مجموعاتهــم ولكــن بحاجــة إلــى بعــض التعزي

الطاقــة.

 هـ. ما الذي اكتسبه الطلبة من هذا النشاط (مهارة، معرفة، فهم)؟ كيف تعرف ذلك؟

تطلبت املهمة من الطلبة استخدام املهارات التالية:

• استخدام محرك بحث.

•  استخدام فهرس في كتاب.

• املسح الستخراج املعلومات املفيدة.

• اختيار املعلومات املنتمية ذات الصلة باملوضوع.

• التعــاون الســتخدام املعلومــات التــي قــام األفــراد بجمعهــا وإنتــاج ملصــق متكامــل ومتماســك لــكل 
 . عة مجمو

طــور الطلبــة معرفتهــم حــول عــدد من مصــادر الطاقــة املتجــددة وغيــر املتجــددة، وكيفية اســتخدامها 
إلنتــاج طاقــة مفيــدة. حتديدًا، تعلمــوا إيجابيــات وســلبيات املصــادر اتلفة.       

٣. ما أدلة التنفيذ والتقدم التي جمعتها عن هذا النشاط؟ أرجو إرفاقها مع هذا النموذج.

ــة الراجعــة التــي   قمــت بإرفــاق ٣ خطــط درســية وصورتــني مللصقــات اموعــات، إضافــة إلــى التغذي
قدمتهــا للمجموعــات حــول امللصقــات والعــروض. 
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تأمل اخلطة الدرسية

اللغة العربية:

منوذج تأمل اخلطة الدرسية: (٧)

التاريخ: ٢٠١٦/٣/٣

ترتبط اخلطة بامع التدريبي: (٤)                                   وحدة: (١٦)

موضوع الدرس:  التحليل والتذوق األدبي

الصف:  التاسع                                    املادة: اللغة العربية

١. ما املمارسات املرتبطة بهذه الوحدة  والتي تعلمتها من برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة 

    املتخصص ملعلمي الصفوف من (٧-١٢) وقمت بتوظيفها في هذه اخلطة الدرسية؟

ساعدتني هذه الوحدة على تبني استراتيجيات صفية جديدة جتعل عملية التعليم والتعلم مثيرة الهتمام 
الطلبة الذين بدورهم متكنوا من تطوير فهمهم ملوضوع التحليل والتذوق األدبي ألنهم ربطوا موضوع 

التعلم مع بيئة النص والشاعر بسهولة كبيرة خالل العمل في مجموعات مما أتاح الفرصة ملشاركة كل 
طالب، واالستفادة من أفكار زمالئه في عملية تبادلية. 

ً يحدد لكل مجموعة العناوين التي  ً واحدا كما أن استخدام اخلرائط الذهنية الذي ميثل محتواها منطلقا
تنطلق منها في عملها وخاصة عندما خلصت إلى حتديد أسس التحليل في أربعة اجتاهات: نحوية، 

صرفية، داللية، وبالغية. 

٢. كيف أثرت هذه املمارسات على تنفيذ الدرس وعلى  تعلم طلبتك وتقدمهم ؟

ً عندما قمت  لقد كانت خبرة الطلبة في عمل اموعات  واستخدام اخلرائط الذهنية محدودة نسبيا
بتطبيق املمارسات اططة في دراسة احلالة (٣١ و ٣٢) والنشاطني (٣٧ و ٣٨) من الوحدة السادسة عشرة، 
لذلك قررت التنويع في تكوين اموعات عند تنفيذ األنشطة، وطريقة متابعة عمل كل مجموعة وكيفية 

تقدمي التغذية الراجعة لها وتقومي عملها. 

قمت بتوزيع أوراق عمل حتتوي على جوانب محددة لدراستها في التحليل األدبي للنصوص الشعرية 
والنثرية، مع أهمية مراعاة حتديد منطلقات مدارس التحليل واستراتيجيات تدريسه، وتعزيز مهارات حتليل 

النصوص لدى الطلبة لتنمية ملكات التذوق األدبي لديهم.

شعرت بالسرور النخراط الطلبة في العمل واإلجناز من خالل توظيفهم ملصادر األدب املتنوعة، خاصة في 
 ً عصر التكنولوجيا، فالقصة صارت متثل، وسير األعالم تقدم في مسلسالت وحياة الشاعر تعرض (فلما

ً في املهام املسندة إليهم. سينمائيًا)، كما متكنت من تقدمي الدعم للطلبة األقل إجنازا

٣. ما اجلانب أو اجلوانب التي لم تالق النجاح الذي توقعته؟ ماذا ميكن أن تفعل لتحسني الدرس في املرة 

القادمة؟

 إن تنظيمي للوقت بحاجة إلى تطوير من خالل توقع الزمن اصص لكل مهمة أو نشاط جرى التخطيط 
له، لذلك لم أمتكن من التأكد من مدى إتقان جميع الطلبة ملهارة التحليل والتذوق األدبي بشكل كاف. 

لذلك أحتاج إلى أن أفكر أكثر  في تنظيم الوقت اصص للموضوع، ومساعدة الطلبة لإلجناز ضمن الوقت 
احملدد، وفي املرات القادمة سأحرص على أن أنظم النقاش بتوازن لتوظيف مهارة التحليل والتذوق األدبي 

ا من خالل العمل في مجموعات.  بشكل أكثر عمقً

إذا قمت باستخدام هذه االستراتيجية مرة أخرى، سوف أقوم بالتغلب على هذه املشكلة من خالل شرح 
فوائد العمل في مجموعات وكيفية إدارة الوقت بشكل أفضل والتوسع في خطوات حتليل النص األدبي 
واملفاتيح الرئيسة للتحليل على أن تتضمن اموعات مجموعة بنية الكلمة صرفياً، مجموعة النحو، 

مجموعة الداللة، ومجموعة البالغة والتذوق. 

مالحظة:التأكد من إرفاق خطة الدرس.
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اللغة اإلجنليزية:

lesson plan reflection: ( 7 )
Date: 17/4/2016

Lesson Plan linked to Module: (4 )                         Unit: (14)

Topic of the lesson: English Language : A charitable campaign projects 

Grade: 9                               Subject: English

1. Which practices/ ideas learned from SBTD II related to this Unit did you use in 
      this Lesson Plan?

The importance of using versatile resources for teaching English by using newspapers advertisements to 
serve for reading practices and prepare students for the project they are required to do at the end of the 
Module (designing a poster for charitable campaign). Group and collaborative work is also embedded in 
the lesson. Using local environment is also one of the practices.   

2. What impact did these practices have on your lesson and on your students’
     learning and progress?

Students of Grade 9 do projects at the end of each Module. The task is done through groups. Through 
the earlier Modules the activities that I read on group work made my organisation of the groups bitter 
where I focused more on group size to enable students do the task effectively. I had smaller size groups 
in my class rather than having fewer big groups. This impacted the performance of students as they had 
enough time to participate. 

Reading Module 4, I also learned about the use of newspapers as a resource for the reading activities. I 
collected advertisements from newspapers on different advertisements for charity works to help students 
prepare for the project. I also gathered posters from different surroundings. This made the lesson exciting 
and students had many ideas to support them. 

3. Which part/parts did not go as well as you expected? What could you do to  
     improve your lesson next time? 

Not all the groups were working at the same tempo. Next time I would plan further ahead and ask students 
to collect advertisements on their own. I would use these advertisements in an additional activity before 
doing the project work. I would design differentiated group work and give different tasks to each group 
as mentioned in Module 4. This would make students’ reading skills better and make students work faster. 

Note: Make sure you have attached the lesson plan.



٣٤

الرياضيات:

منوذج تأمل اخلطة الدرسية: ( ٤ )                                              

التاريخ:     ٢٠١٥/١١/١٥                                                                                                                                 

ترتبط اخلطة بامع التدريبي: ٢      تطوير استراتيجية عمل اموعات            وحدة:٧/٦ 

موضوع الدرس:  مساحة املثلثات

الصف:  السابع                              املادة: الرياضيات

مــا املمارســات أو األفــكار املرتبطــة بهــذه الوحــدة والتــي تعلمتهــا مــن برنامــج تطويــر املعلمــني القائم   .١
علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن (٧–١٢) وقمــت بتوظيفهــا فــي هــذه اخلطــة الدرســية؟

أهميــة  حتديــد الهــدف الرئيــس مــن األنشــطة العمليــة لعمل اموعــات ومشــاركة هــذا الهدف مــع الطلبة 
وتخطيــط النشــاط فــي ضــوء هــذا الهدف. 

٢. كيف أثرت هذه املمارسات على تنفيذك للدرس وعلى تعلم طلبتك وتقدمهم؟

كانــت خبــرة طلبــة الصــف الســابع فــي عمــل اموعــات قليلــة نســبيًا، عندمــا طلبــت منهــم العمــل 
فــي مجموعــات  للمــرة األولــى ســيطر علــى اموعــة الطلبــة املبادريــن واألكثــر قــدرة. لذلــك بــدأت 
مبناقشــتهم بإيجــاز عــن الكيفيــة التــي يجــب عليهــم أن يتصرفــوا بهــا حتــى تتــاح  فرصــة املشــاركة 
ــتني.  ــني رئيس ــا مهمت ــا نفذن ــات عندم ــن اموع ــي تكوي ــع ف ــررت التنوي ــك ق ــة. كذل ــع الطلب جلمي
ــني،  ــون ومقســومة نصف ــن الكرت ــة م ــاد مســاحة مســتطيالت مصنوع ــى إيج ــى عل ــتملت األول اش
ومــن ثــم مناقشــة العالقــة بــني مســاحة كل مثلــث ومســاحة املســتطيل. كانــت قــدرات الطلبــة فــي 
ــادل األفــكار ومشــاركتها. بعــد  ــوا مــن تب ــة فــي النشــاط األول وذلــك حتــى يتمكن اموعــات متفاوت
ذلــك نظمــت مناقشــة جماعيــة ملــا توصلــوا إليــه مــن إجابــات حيــث مكنــت الطلبــة مــن اســتنتاج 

ــون التالــي: املســاحة = ½ × االرتفــاع × طــول القاعــدة القان

قمــت بعــد ذلــك بتوزيــع أوراق عمــل حتتــوي علــى مســائل متدرجــة فــي الصعوبــة باســتخدام القانــون 
ــت  ــل كان ــع أوراق العم ــن أن جمي ــم م ــى الرغ ــى. عل ــة األول ــة العملي ــي املهم ــتنتاجه ف ــذي مت اس ال
ــا فــي مجموعــات رباعية،  متشــابهة، إال أننــي افترضــت أنــه بإمــكان الطلبــة األكثــر قــدرة أن يعملــوا معً
ــا حتــى يتوفــر لــدي الوقــت للتركيــز علــى مجموعتــني مكونتــني مــن  ومراقبــة تقــدم بعضهــم بعضً
الطلبــة الذيــن يواجهــون صعوبــة فــي مــادة الرياضيــات والــذي قمــت بتحقيقــه فــي املهمــة الثانيــة. 

شــعرت بالســرور مــن الطريقــة التــي ســاهمت فيهــا املهمــة األولــى بتوليــد مناقشــة مســتفيضة ذات 
معنــى. فــي الوقــت الــذي اجتــه فيــه الطلبــة األكثــر قــدرة إلــى توجيــه النقــاش نحــو حتديــد القانــون، 
ــي قــص  ــوا مندمجــني ف ــن كان ــادة بالهــدوء  والذي ــازون ع ــن ميت ــة الذي ــة مشــاركة الطلب قمــت مبراقب

األشــكال ومعرفــة أن مســاحة املثلثــات يجــب أن تكــون نصــف مســاحة املســتطيل. 

ــاذا ميكــن أن تفعــل لتحســني  ــه؟ م ــذي توقعت ــالق النجــاح ال ــم ت ــا اجلانــب أو اجلوانــب التــي ل م  .٣
ــة؟ ــرة القادم ــي امل ــدرس ف ال

ــزًا فــي املهمــة ممــا توقعــت، كمــا أنهــم  ــر قــدرة أقــل تركي ــة مــن الطلبــة األكث كانــت اموعــات املكون
واجهــوا صعوبــة فــي العمــل بشــكل مســتقل نســبيًا. متنيــت لــو كان بإمكانهــم التحقــق مــن إجاباتهــم 

فيمــا بينهــم إالّ أنّ الوضــع لــم يكــن كذلــك. 

إذا قمــت باســتخدام هــذه االســتراتيجية مــرة أخــرى، ســوف أقــوم بالتغلــب علــى هــذه املشــكلة مــن خــالل 
شــرح فوائــد العمل باســتقاللية بشــكل أوضــح كما ســأقوم بتزويدهــم بإجابــات للرجــوع إليها علــى مراحل. 

مالحظة:التأكد من إرفاق خطة الدرس.

١٢



٣٥ ملف ا.نجازات / البورتفوليو

العلوم:

منوذج تأمل اخلطة الدرسية: ( ٨ )

التاريخ:     ٢٠١٥/١١/١٥                                                                                                               

ترتبط اخلطة بامع التدريبي:  ٤                   وحدة: ١٥/١٤ 

موضوع الدرس:  الكيمياء. الطاقة والتفاعالت الكيميائية

الصف:  السابع                                             املادة: العلوم

مــا املمارســات أو األفــكار املرتبطــة بهــذه الوحــدة والتــي تعلمتهــا مــن برنامــج تطويــر املعلمــني القائم   .١
علــى املدرســة املتخصــص ملعلمــي الصفــوف مــن (٧–١٢) وقمــت بتوظيفهــا فــي هــذه اخلطــة الدرســية؟

أهميــة  حتديــد الهــدف الرئيــس مــن األنشــطة العمليــة لعمل اموعــات ومشــاركة هــذا الهدف مــع الطلبة 
وتخطيــط النشــاط حســب هــذا الهدف. 

٢. كيف أثرت هذه املمارسات على تنفيذ الدرس وعلى تعلم الطلبة وتقدمهم ؟

لــدى طلبــة الصــف الســابع خبــرة  قليلــة فــي األنشــطة العمليــة، أختــرت التجــارب العمليــة حتــى 
ــا مختلفــة مــن تغيــرات الطاقــة فــي التفاعــالت الكيميائيــة. لكننــي شــعرت أن الغــرض  يختبــروا أنواعً
الرئيــس مــن هــذا النشــاط العملــي للمجموعــات هــو تعزيــز املالحظــة الدقيقة لــدى الطلبــة إضافة إلى 
قدرتهــم علــى تدويــن هــذه املالحظــات بدقــة وإيجــاز. قمــت بشــرح أهميــة املالحظــة الدقيقــة والقيــاس 
ــه مالحظاتهــم  ــى توجي ــز عل ــى أســئلة ترك ــوي عل ــل حتت ــة عم ــة بورق ــم زودت الطلب ــوم، ث ــي العل ف
وتســاعدهم علــى حتديــد تغيــرات الطاقــة التــي حدثــت. طلبــت منهــم تبــادل مالحظاتهــم وأفكارهــم 
ــا  ــي لعمــل اموعــات ســررت عندم ــاء متابعت ــة عمــل واحــدة. أثن ــك أعطيــت كل مجموعــة ورق لذل
شــاهدت الطلبــة يقومــون مبالحظــات دقيقــة، ويتناقشــون فيمــا شــاهدوه قبــل أن يدونــوا ذلــك علــى 
ورقــة العمــل املشــتركة. بقليــل مــن التشــجيع متكــن الطلبــة مــن حتديــد تغيــرات الطاقــة التــي كانــت 
حتــدث. رغــم أننــي لــم أمتكــن مــن تقييــم جميــع الطلبــة بشــكل فــردي، إال أننــي شــعرت بالرضــى ألن 

اموعــات كافــة حققــت األهــداف املدونــة فــي اخلطــة والتــي لهــا عالقــة باملهــارة و باحملتــوى. 

ــاذا ميكــن أن تفعــل لتحســني  ــه؟ م ــذي توقعت ــالق النجــاح ال ــم ت ــا اجلانــب أو اجلوانــب التــي ل م  .٣
ــة؟ ــرة القادم ــي امل ــدرس ف ال

فوجئــت عندمــا عرفــت أن العديــد مــن الطلبــة غيــر قادريــن علــى أخــذ قياســات احلــرارة بدقــة. عرفــت 
أنهــم ســبق وأن اســتخدموا ميــزان احلــرارة، لكــن وجــدت أن بعــض الطلبــة قامــوا بتنــاول ميــزان احلــرارة 
مــن احمللــول لقــراءة درجــة احلــرارة، بينمــا البعــض اآلخــر كان غيــر قــادر علــى قــراءة تقســيمات درجــات 
ــي إلعطــاء  ــاء النشــاط العمل ــى مقاطعتهــم أثن ــح. اضطــررت إل ــزان بشــكل صحي ــى املي ــرارة عل احل
ــا عــن كيفيــة اســتخدام ميــزان احلــرارة.  ذكرنــي هــذا أنــه يجــب أن ال أفتــرض أن  تعليمــات أكثــر وضوحً
الطلبــة ميتلكــون مهــارة اســتخدام األجهــزة التــي اســتخدموها فــي دروس ســابقة. إذا قمــت بإعــادة 
الــدرس لصــف آخــر، ســوف أقــوم بشــرح كيفيــة اســتخدام ميــزان احلــرارة قبــل البــدء بالنشــاط العملي. 

مالحظة:التأكد من إرفاق خطة الدرس.



٣٦




