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 المصطلحات الرئيسية

الجدول 1: المصطلحات والتعريفات األساسية يف هذا الدليل

المنهج الدراسي للتعليم 
الُمتسارع

المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع هو برنامج دراسي مكثف وذو أولوية يحدد ويرسم أهم 
المعارف والمهارات التي يحتاج إليها المتعلمون ليتمكنوا من تحقيق الكفاءة يف المواد 

الدراسية األساسية يف مرحلة التعليم االبتدائي يف خالل إطار زمني قصير.

برنامج التعليم الُمتسارع

برنامج التعليم الُمتسارع هو برنامج مرن يناسب الفئات العمرية المختلفة ويُطبّق يف إطار 
زمني ُمتسارع. ويهدف إلى توفير فرص تعليمية لألطفال واليافعين المحرومين من التعليم 
ممن تجاوزوا سن دخول المدرسة و/أو َمن هُم خارج مقاعد الدراسة، وقد يشمل ذلك َمن 

فاتهم التعليم أو تعّطل تعليمهم بسبب الفقر والتهميش والنزاعات واألزمات. 

يهدف برنامج التعليم الُمتسارع إلى تزويد المتعلمين بالكفاءات المكافِئة المعتمدة للتعليم 
النظامي باستخدام مناهج تربوية وتعليمية فعالة تناسب مستوى نضجهم المعريف.

معايير المحتوى
تصف معايير المحتوى الكفاءات األساسية المشمولة يف أي مادة دراسية. تُعدّ معايير محتوى 

التعليم الُمتسارع غير محددة بمستوى معين. وتسري على جميع مستويات تدريس 
المنهج.

دليل المنهج الدراسي

دليل المنهج الدراسي هو وثيقة منظمة تحدد الرؤية والسياسة واألهداف والغايات وخبرات 
ِّل برنامج التعليم الُمتسارع. ويوضح دليل المنهج  التعلم وموارد تدريس المنهج التي تُشك
الدراسي ما ينبغي للمتعلمين معرفته وما ينبغي أن يكونوا قادرين على تحقيقه يف مراحل 

مختلفة من برنامج التعليم الُمتسارع، ويُساعد المعلمين يف معرفة الكيفية التي يمكن من 
خاللها دعم متعلمي التعليم الُمتسارع يف تحقيق هذه األهداف. وهو أداة تُساعد يف تخطيط 

وتنفيذ برنامٍج للتعليم الُمتسارع ذي جودة عالية.

خريطة المنهج الدراسي

خريطة المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع هي خطة تدريسية للمنهج على مستوى البرامج. 
وهي بمثابة األساس للمنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع القائم على النواتج. وتوفر نظرة 

عامة للمنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع على مستوى البرامج وتتضمن جميع نواتج التعلم. 
وتوفّر “خريطة طريق تدريسية” لكل مستوى من مستويات برنامج التعليم الُمتسارع، بحيث 
تساعد يف إبقاء تدريس المنهج منصبّاً على تحصيل المتعلمين نواتج تعلّم مرتفعة التفعيل. 

ومن هذا المنطلق، توضح خريطة المنهج الدراسي معايير المحتوى، وواصفات المستوى، 
والنواتج ذات األولوية، واألهداف المتوخاة من الدرس.

األهداف المتوخاة من الدرس

تصف األهداف المتوخاة من الدرس ما سيعرفه المتعلمون ويكونون قادرين على تحقيقه 
نتيجة للدرس كما تدعم تحقيق النواتج ذات األولوية. وينبغي أن تتوافق أهداف الدرس 

المتصلة بالتعليم الُمتسارع بوضوح مع النواتج ذات األولوية، وكذلك مع المعرفة والمهارات 
المحددة لمخطط العمل يف أثناء عملية التخطيط الموضحة أعاله.

خطط الدرس

خطط الدرس هي خطة مفصلة ألنشطة التعليم والتعلم التي ستنفذ يف درس واحد. وتحدد 
خطط الدرس بوضوح ما ينبغي للمتعلمين أن يعرفوه ويكونوا قادرين على فعله بنهاية 
الدرس وكيف سيتعلمونه. وهي تشمل أيضاً جميع المعلومات التي يحتاج إليها المعلم 

ليكون قادراً على تدريس هذا الدرس، مثل المعلومات األساسية التي يحتاج المتعلمون إلى 
معرفتها، والتدريس المفّصل لكل نشاط، وفرص التقييم التكويني، باإلضافة إلى قائمة بمواد 

التدريس والتعلم الداعمة، مثل الكتب المدرسية أو القارئات النصية، واألدلة، ومجموعات 
المسائل، ومقاطع القراءة، والبطاقات األبجدية، وخطوط األعداد.
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واصفات المستوى

واصفات المستوى هي أهداف تعليمية واسعة تصف ما ينبغي لمتعلمي التعليم الُمتسارع 
معرفته والقدرة على أدائه بنهاية كل مستوى من مستويات التعليم الُمتسارع. وتقيس 

واصفات مستوى التعليم الُمتسارع التقدم الُمحرز نحو معايير المحتوى وتساعد يف ضمان 
أن يكون متعلمو التعليم الُمتسارع على المسار الصحيح الكتساب الكفاءات األساسية 

المكافئة لما يوجد يف نظام التعليم النظامي يف نهاية برنامج التعليم الُمتسارع. 

ال تشمل واصفات مستوى برنامج التعليم الُمتسارع جميع المعارف والمهارات الموجودة يف 
المنهج الدراسي الوطني. وهي تحدد وتصف المعرفة والمهارات األساسية فقط التي يمكن 
للمتعلمين استخدامها عبر مواد دراسية متعددة ويف سياقات متعددة. وينبغي لواصفات 

مستوى برنامج التعليم الُمتسارع أن تتضمن الكفاءات ومهارات التفكير الخاصة بالمادة 
الدراسية.

النواتج ذات األولوية

النواتج ذات األولوية هي أهداف تعليمية معقدة قابلة للقياس تصف المعرفة والمهارات 
األساسية التي يتعيّن على المتعلمين اكتسابها لتحقيق الكفاءة كما هو موضح يف واصفات 

مستوى برنامج التعليم الُمتسارع. وتعد النواتج ذات األولوية أضيَق من واصفات المستوى 
ذلك ألنها يمكن تقييمها من خالل مهّمة أو اثنتين من مهام التقييم. وهي أوسع يف نطاقها 

من أهداف الدرس إذ أنها تتطلب دروساً متعددة لتدريسها وتعلمها.

معدل التسارع
يصف معدّل التسارع نسبة اإلطار الزمني للمدرسة النظامية إلى اإلطار الزمني لبرنامج 

التعليم الُمتسارع. على سبيل المثال، يتضمن برنامج التعليم الُمتسارع الذي يكتسب فيه 
المتعلمون ما يعادل الصفوف من 1 إلى 6 يف ثالث سنوات معدل تسريع يبلغ 1:2

مخططات العمل

تقّسم مخططات العمل تدريس المنهج لمدة فصل دراسي إلى وحدات تدريسية منفصلة 
تساعد معلمي التعليم الُمتسارع على أن يتمحور تدريسهم حول النواتج ذات األولوية. 

ويمكن اعتبار مخططات العمل بمثابة وحدات تدريسية للمنهج. وتستند هذه المخططات إلى 
النواتج ذات األولوية وتساعد معلمي ومتعلمي التعليم الُمتسارع يف فهم ورصد التقدم 

التدريجي الُمحرز على امتداد الفصل الدراسي من خالل تضمين إرشادات للتقييمات 
ُّم القراءة والكتابة والحساب.  التكوينية يف تعل

النطاق
يُحدِّد نطاق المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع أي المستويات والصفوف والمواد الدراسية 
من المناهج الوطنية )وربما المحتوى اإلضايف ذي الصلة( التي سيجري تضمينها يف المنهج 

الدراسي للتعليم الُمتسارع.
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مقدمــة
فريق عمل التعليم الُمتسارع1 هو فريق عمل مشترك بين الوكاالت 

يتكون من األعضاء الذين يدعمون برامج التعليم الُمتسارع ويموّلونها. 
ويهدف فريق عمل التعليم الُمتسارع إلى تحسين نوعية برامج 

التعليم الُمتسارع من خالل تطوير أدلة وأدوات تضمن أن التعليم 
الُمتسارع يمثل استجابة مناسبة لتلبية احتياجات األطفال واليافعين 

مّمن تجاوزوا سن دخول المدرسة وَمن هُم خارج مقاعد الدراسة 
ولدعم اتباع نهٍج أكثر تناسقاً للتعليم الُمتسارع.

وحتى اآلن، ساهمت االستثمارات والجهود الكبيرة التي اضطلع بها 
فريق عمل التعليم الُمتسارع يف وضع إطار مفاهيمي لما يشكل 

ممارسة جيدة يف إطار التعليم الُمتسارع. إعداد التعليم الُمتسارع: 10 
مبادئ للتطبيق الفعال ودليل مبادئ التعليم الُمتسارع يف إرساء 

األسس الالزمة لـ تحسين جودة البرامج وتصميمها وتنفيذها وتقييم 
نتائجها.2

يُعدّ المنهج الدراسي من الركائز األساسية لبرنامج التعليم الُمتسارع. 
بينما أعدَّ فريق عمل التعليم الُمتسارع أدوات وأدلة كثيرة تتوخى 
دعم تصميم برنامج التعليم الُمتسارع وتنفيذه وتقييمه، لم يكن 

هناك ما يتناول تحديداً كيفية تطوير منهج التعليم الُمتسارع. ونأمل 
أن يساهم هذا الدليل يف سدّ هذه الفجوة الهاّمة.

كيف يُستخدَم هذا الدليل
يتمثل الغرض من هذا الدليل، تكثيف منهج دراسي للتعليم 

الُمتسارع: دليٌل شامٌل من األلف إلى الياء، يف مساعدة وزارات التربية 
والتعليم3، والشركاء يف التنمية، والمنظمات المنفّذة على تطوير منهج 

شامل للتعليم الُمتسارع - منهج يعطي األولوية للمعارف والمهارات 
من المستوى األساسي4 ويكثفها – بُغْيَة توجيه ودعم التدريس 

والتعلم يف برامج التعليم الُمتسارع.

يفترض هذا الدليل بعض اإللمام بأساسيات تصميم المنهج الدراسي 
وتطويره. وهو ليس دليل تدريبي؛ بل دليٌل للمراجع والمصادر يُحدِّد 

الطرق التي يمكن من خاللها تطبيق ممارسات تصميم وتطوير المنهج 
الدراسي القياسية من أجل تطوير منهج دراسي معتمد لبرامج 

ِّي احتياجات متعلمي ومعلمي التعليم  التعليم الُمتسارع يُلب
الُمتسارع على أفضل وجه، ويدعم السياسات واألولويات الوطنية، 

ويتوافق مع األدلة األخرى بشأن برامج التعليم الُمتسارع التي أعدها 
فريق عمل التعليم الُمتسارع. انظر الجدول 2 للحصول على نظرة 

عامة على أقسام الدليل.

1 تقود مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين حالياً فريق عمل التعليم الُمتسارع والذي يضم ممثلين من اليونيسف، واليونسكو، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
ومكتب المفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية، والمجلس النرويجي لالجئين، ومنظمة بالن إنترناشيونال، ولجنة اإلنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومركز تطوير التعليم، 

ومنظمة أطفال الحرب الهولندية.

2 جميع األدوات واألدلة الصادرة عن فريق عمل التعليم الُمتسارع متاحة على الموقع الشبكي للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.

3 عندما نستخدم االختصار )وزارة التربية( فإننا نشير إلى وزارة التربية والتعليم أو سلطة التعليم ذات الصلة يف سياق معين. ويدرك فريق عمل التعليم الُمتسارع أن اسم هيئة 
التعليم هذه قد يختلف بين السياقات.

4 هذا الدليل موجه ألصحاب المصلحة الذين يكثفون المنهج الدراسي للتعليم االبتدائي. ويمكن أن تكون كثير من الخطوات والنصائح يف هذا الدليل مفيدة لمن يكثّفون المنهج 
الدراسي للتعليم الثانوي، إذ أن بعض برامج التعليم الُمتسارع تشمل أيضاً المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي.

برنامج التعليم الُمتسارع هو برنامج مرن 
يناسب الفئات العمرية المختلفة ويُطبّق يف إطار 
زمني ُمتسارع. ويهدف إلى توفير فرص تعليمية 
لألطفال واليافعين المحرومين من التعليم ممن 
تجاوزوا سن دخول المدرسة و/أو َمن هُم خارج 

مقاعد الدراسة، وقد يشمل ذلك َمن فاتهم 
التعليم أو تعّطل تعليمهم بسبب الفقر 

والتهميش والنزاعات واألزمات. 

تهدف برامج التعليم الُمتسارع إلى تزويد 
المتعلمين بالكفاءات المكافِئة المعتمدة للتعليم 
النظامي باستخدام مناهج تربوية وتعليمية فعالة 

تناسب مستوى نضجهم المعريف )فريق عمل 
التعليم الُمتسارع، 2017(.

نصيحة! لمزيدٍ من المعلومات حول عملية 
تطوير المنهج الدراسي، انظر: اليونسكو - 

المكتب الدولي للتربية. )2017أ(. تطوير وتنفيذ 
أطر المنهج الدراسي وأدوات التدريب لتطوير 

المنهج الدراسي: الوحدة المواضيعية رقم 1

https://neqmap.bangkok.unesco.
org/wp-content/uploads/2019/06/

Developing-and-Implementing-
Curriculum-Frameworks-1.pdf

https://inee.org/collections/accelerated-education
https://inee.org/resources/accelerated-education-10-principles-effective-practice
https://inee.org/resources/accelerated-education-10-principles-effective-practice
https://inee.org/resources/accelerated-education-guide-principles
https://inee.org/resources/accelerated-education-10-principles-effective-practice
https://inee.org/collections/accelerated-education
https://inee.org/collections/accelerated-education
https://neqmap.bangkok.unesco.org/wp-content/uploads/2019/06/Developing-and-Implementing-Curriculum-Frameworks-1.pdf
https://neqmap.bangkok.unesco.org/wp-content/uploads/2019/06/Developing-and-Implementing-Curriculum-Frameworks-1.pdf
https://neqmap.bangkok.unesco.org/wp-content/uploads/2019/06/Developing-and-Implementing-Curriculum-Frameworks-1.pdf
https://neqmap.bangkok.unesco.org/wp-content/uploads/2019/06/Developing-and-Implementing-Curriculum-Frameworks-1.pdf
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الجدول 2: أقسام هذا الدليل

مَن هي األطـراف الُمشـاركـة؟الغــرضالقســم

 1 - اإلعداد لتطوير
 المنهج الدراسي

للتعليم الُمتسارع

يُحدد الموارد واألشخاص والمنظمات الالزمة 
لتطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع.

وزارات التربية والتعليم والوكاالت 	 
الحكومية المرتبطة بها

المنظمات اإلنمائية	 

شركاء التنفيذ 	 

 2 - أساسيات تطوير
 المنهج الدراسي

للتعليم الُمتسارع

تصف مكونات المنهج الدراسي للتعليم 
 الُمتسارع والطريقة التي يجري بها

تكييف مبادئ تصميم المنهج الدراسي 
 لتلبية احتياجات متعلمي ومعلمي

الُمتسارع. التعليم 

وزارات التربية والتعليم والهيئات 	 
الحكومية المرتبطة بها

 أعضاء فرقة العمل المعنية	 
بالمنهج الدراسي

 يمكن استخدامها لتوضع أدلة	 
تدريبية و/أو ورش عمل لمؤلفي 

المنهج الدراسي

 3 - إعداد دليل
 المنهج الدراسي

للتعليم الُمتسارع

يصف العمليات التي يجري من خاللها 
تكثيف المنهج الدراسي من المنهج 

الدراسي الوطني. يحتوي على إرشادات 
تفصيلية حول إنشاء خريطة منهج دراسي 
ذات أولوية قائمة على النواتج تعمل على 

مواءمة التقييم مع تدريس المنهج. 
يتضمن معلومات حول التقييم التكويني. 

يحتوي على اعتبارات لتطوير أنشطة التعلم 
ودعم مواد تدريس المنهج التي تلبي 

االحتياجات الفريدة لمتعلمي ومعلمي 
الُمتسارع. التعليم 

 أعضاء فرقة العمل المعنية	 
بالمنهج الدراسي

 يمكن استخدامها لتوضع أدلة	 
تدريبية و/أو ورش عمل لمؤلفي 

المنهج الدراسي

تُعد بعض األجزاء مناسبة لتطوير 	 
التدريب لمعلمي التعليم الُمتسارع.

لماذا ينبغي تطوير منهج دراسي للتعليم الُمتسارع؟

وفقاً للمبدأ الثاني من مبادئ التعليم الُمتسارع الصادرة عن فريق عمل التعليم الُمتسارع، تتمثل إحدى السمات الرئيسية 
لبرنامج التعليم الُمتسارع الفعال يف أن “المناهج والمواد وطرق التدريس يجري تسريعها بطريقة حقيقية، ومناسبة ومالئمة 

للتعليم الُمتسارع واستخدام لغة التدريس ذات الصلة”.5

من الناحية المثالية، يمكن لبرامج التعليم الُمتسارع تسريع عملية التعلم من خالل التركيز على أهم المعارف والمهارات التي 
يحتاج إليها متعلمو التعليم الُمتسارع باستخدام منهج دراسي محدد األولويات ومكثف وُضع لتلبية االحتياجات الفريدة لمتعلمي 

التعليم الُمتسارع، باإلضافة إلى وجود فصول مدرسية أصغر تتيح مزيداً من الوقت لمهام التعلم.

ُّم الحساب. ويبيّن الشكل 1 خصائص منهج التعليم  ُّم القراءة والكتابة وتعل يشمل منهج التعليم الُمتسارع أكثر من مهارات تعل
الُمتسارع. يتضمن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع أيضاً المهارات التأسيسية ويوفر الدعامة الالزمة للتعلم عبر المواد 

الدراسية، مثل التعلم االجتماعي-العاطفي، والتنظيم الذاتي، وما وراء المعرفة، والمهارات الحياتية. وباإلضافة إلى مخرجات التعلم 
والتسلسل التدريسي، يتضمن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع الفعال أنشطة التعلم، إلى جانب دعم مواد التدريس والتعلم 

التي تستجيب لمتعلمي التعليم الُمتسارع وتكون ذات صلة بهم.

5 فريق عمل التعليم الُمتسارع )2017(
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الشكل 1: خصائص المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع الفعال

من الهامّ أن نالحظ أن نجاح المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع 
ال يعتمد فقط على جودته ومحتواه، بل أيضاً على تخطيط 

المنهج الدراسي وتنفيذه وتقييمه ومراجعته على نحو فعال. 
ويتطلب التنفيذ الفعال التطوير المهني الفعال للمعلمين، األمر 

الذي يتطلب تمويالً مناسباً من الحكومة أو الجهات المانحة. 
يشمل الرصد والتقييم القويان التقييم واإلبالغ عن معرفة 

المتعلمين وفهمهم وإنجازهم. ولم يجر تناول التطوير المهني 
للمعلمين أو الرصد والتقييم بالتفصيل يف هذا الدليل، ولكنها 

توجد يف دليل إضايف صادر عن فريق عمل التعليم الُمتسارع.6

6 يعكف فريق عمل التعليم الُمتسارع على تطوير حزمة تدريب معلمي التعليم الُمتسارع خصيصاً لصالح متعلمي التعليم الُمتسارع . وستكون متاحة يف أواخر عام 2021 مع 
جميع المواد الصادرة عن فريق عمل التعليم الُمتسارع على الموقع الشبكي للشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ. للحصول على إرشادات حول الرصد والتقييم يف 

برنامج التعليم الُمتسارع، بما يف ذلك تقييم المتعلم، راجع مجموعة أدوات الرصد والتقييم للتعليم الُمتسارع.

نصيحة! يميز فريق عمل التعليم الُمتسارع بين 
“التعليم الُمتسارع” و”التعلم الُمتسارع”. ويشير 

التعلم الُمتسارع إلى:

... مناهج التدريس والتعلم، المستنيرة بالبحث يف 
العلوم اإلدراكية وعلوم الجهاز العصبي، والتي توفر 

ع للمعرفة المكتسبة  تنمية أكثر فاعلية وكفاءة وأسر
والمهارات األساسية. مع أنّ التعلم الُمتسارع هو غايةً 
مرغوبة بالنسبة إلى برامج التعليم الُمتسارع، غير أن 
معظم معلمي برامج التعليم الُمتسارع يف السياقات 

اإلنسانية والتنموية يستخدمون يف الواقع أساليب 
تدريس-تعلم معيارية بسبب محدودية التدريب 

والخبرات يف مجال التعليم الُمتسارع. )فريق عمل 
التعليم الُمتسارع، 2017(

حتى مع وجود أساليب التدريس القياسية، يمكن 
للمنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع المصمم لتلبية 

االحتياجات الفريدة لمتعلمي التعليم الُمتسارع 
تحسين فهمهم واالحتفاظ بهم وتطبيق المعارف 

والمهارات األساسية.

المنهج 
الدراسي 
للتعليم 
الُمتسارع

يستفيد من المعرفة األساسية لدى 
متعلمي التعليم الُمتسارع وخبراتهم 

الحياتية ومعرفتهم الثقافية

يوفر خبرات تعليمية تتناسب مع 
مستوى النضج المعريف لدى 

متعلمي التعليم المتسارع

يحدد ويرسم مخطط المعارف 
والمهارات الرئيسية من 

المنهج الوطني

ُّم القراءة  يركز على تعل
ُّم الحساب  والكتابة وتعل

العاطفي-والتعلم االجتماعي

يربط التعلم بحياة 
متعلمي التعليم 

الُمتسارع خارج المدرسة

يزود متعلمي التعليم الُمتسارع 
بالمعرفة والمهارات التي 

يحتاجون إليها الجتياز امتحانات 
إكمال التعليم االبتدائي

للمعلم المهني  التطوير  بما يف ذلك  الفعال،  التنفيذ 

https://inee.org/collections/accelerated-education
https://inee.org/resources/accelerated-education-programme-monitoring-evaluation-toolkit
https://inee.org/resources/accelerated-education-programme-monitoring-evaluation-toolkit
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القسم 1: اإلعداد لتطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع
الغرض من هذا القسم 

يوضح هذا القسم الموارد واألشخاص والمنظمات الالزمة لتطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع.

من ينبغي لهم استخدام هذا القسم؟

شركاء التنفيذ المنظمات اإلنمائية  وزارات التربية والتعليم
والمسؤولون الحكوميون

المحتويات:
الخطوة 1: إشراك صانعي القرار على مستوى المنظومة رسمياً واستعراض 

السياسة ذات الصلة.

الخطوة 2: ضمان الدعم المالي الكايف.

الخطوة 3: تشكيل فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي.



12

استعراض عام

قبل أن يتسنّى تصميم المنهج الدراسي وكتابته، ينبغي تأمين الموارد المالية والبشرية الكافية وتعبئتها. يُعد التمثيل من قِبل 
وزارة التربية والتعليم هاماً يف إبان مرحلة اإلعداد، سواء كانت تقود و/أو تنفذ أعمال تطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع أم ال. 

ويلزم تشكيل فرقة عمل معنية بالمنهج الدراسي تضم ممثلين من مجموعات أصحاب المصلحة ذات الصلة. 

يجب اتخاذ ثالث خطوات أساسية للتحضير لتطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع:

إشراك صانعي القرار على مستوى النظام رسمياً ومراجعة السياسات ذات الصلة. 	

ضمان الدعم المالي الكايف. 	

تشكيل فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي7. 	

يوضح الشكل 2 كيف يتناسب التخطيط مع الدورة الكاملة لتطوير المنهج الدراسي.

الشكل 2: التخطيط لتطوير المنهج الدراسي

7 قد تُعرَف فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي أيضاً باسم مجموعة العمل الفنية أو فريق تطوير المنهج الدراسي.

التحسن

ف
التكيي

ق   
طبي

الت

التطوير التخطيط

إشراك صانعي القرار
 على مستوى النظام

ضمان الدعم المالي

 تشكيل فرقة العمل المعنية
بالمنهج الدراسي

نصيحة! قد تكون بعض مكونات عملية اإلعداد طموحة أو خارجة عن سيطرة الشركاء يف التنمية والمنظمات المنفذة. 
فعلى سبيل المثال، قد يكون من الصعب الحصول على تمويل متعدد السنوات لتطوير المنهج الدراسي بما يف ذلك 

التجربة واالستعراض والمراجعة، وقد تكون هناك عقبات أمام إشراك بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين. ولكن سواءً 
كانت كل خطوة من خطوات عملية اإلعداد يمكن تحقيقها بالكامل أم ال، ال يزال من المفيد مناقشتها والنظر فيها.
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ً  الخطوة 1: إشراك صانعي القرار على مستوى المنظومة رسميا
واستعراض السياسة ذات الصلة

تتمثل الخطوة 1 يف عملية اإلعداد يف المشاركة و)حسب االقتضاء( الدخول يف اتفاقيات رسمية مع صانعي القرار على مستوى 
النظام. قد تشمل هذه ما يلي:

واضعو السياسات الوطنية 	

وزارة التربية والتعليم والوكاالت الحكومية األخرى المرتبطة بها 	

مركز تطوير المنهج الدراسي الوطني 	

وزارة المالية 	

المنظمات اإلنمائية 	

شركاء التنفيذ 	

نقابات المعلمين 	

من الضروري إشراك صانعي القرار على مستوى النظام يف عملية اإلعداد، بغّض النظر عّمن يبدأ أو يقود عملية تطوير المنهج 
الدراسي. ويجري ذلك غالباً باتفاق رسمي، على سبيل المثال من خالل إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة ذات الصلة والممول 

والنظراء المنفّذين.

يمكن أن يستهل تطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع بواسطة وزارة التربية والتعليم والوكالة الحكومية المرتبطة بها، مثل 
مركز تطوير المنهج الدراسي، أو قد يستهل من قبل المنظمات اإلنمائية أو الشركاء المنفذين أو مجموعة من المنظمات. وأياً كانت 
المنظمة التي تستهل عملية تطوير منهج التعليم الُمتسارع، فإن القرارات على مستوى المنظومة المتصلة بشأن المنهج الدراسي 

ينبغي أن تسترشد بالسياسة الوطنية وأن توافق عليها وزارة التربية والتعليم أو أي وكالة حكومية أخرى مناسبة. ولذلك يجب إشراك 
صانعي القرار على مستوى المنظومة من البداية.8

8 ليست كل البلدان أو السياقات لديها سياسات للتعليم غير النظامي أو البديل أو الُمتسارع، غير أنه يف بعض السياقات، فقد يُوجَّه توفير التعليم الُمتسارع بسياسات تعليمية 
أخرى أو قد تكون سياسات التعليم الُمتسارع قيد التطوير. والقصد من ذلك هو أن تتماشى برامج التعليم الُمتسارع مع نظام التعليم الوطني وأن يُنظر إليها 

كخيار تعليمي شرعي. 

©المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / س  ريتش
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وسبب هذه المشاركة هو أن منهج التعليم الُمتسارع البُد له من أن 
يكون مكافئاً للمنهج الدراسي النظامي ومعتمداً. ويف حين أن وزارة 
التربية والتعليم قد ال تضطلع بتطوير وكتابة منهج دراسي للتعليم 

الُمتسارع، ينبغي لوزارة التربية والتعليم أن تعتمد المنهج الدراسي 
بحيث يمكن لمتعلمي التعليم الُمتسارع الدخول أو إعادة الدخول إلى 

نظام التعليم النظامي عند مستوى مناسب أو أن يكونوا مؤهلين لمزيد 
من التدريب أو للعمل لكسب الرزق. على سبيل المثال، إذا كان برنامج 

التعليم الُمتسارع يهدف إلى تزويد المتعلمين بما يعادل التعليم 
االبتدائي، يتعيّن على وزارة التربية والتعليم أن تصادق على المعادلة 
والسماح لمتعلمي التعليم الُمتسارع بأداء امتحانات إكمال التعليم 

االبتدائي النظامي أو أي شهادة أخرى إلكمال التعليم االبتدائي عند 
االنتهاء من البرنامج.  

باإلضافة إلى إشراك صانعي القرار على مستوى المنظومة رسمياً، من 
الضروري استعراض سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن التعليم 

الُمتسارع، أو استعراض التعليم غير النظامي أو البديل يف حالة عدم 
وجود هذه السياسة. وإذا كانت السياسة تتضمن معلومات حول 
اعتماد المنهج الدراسي، فينبغي أن توجه السياسة القرارات على 
مستوى المنظومة، مثل المواضيع والمواد الدراسية التي ينبغي 

للمنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع معالجتها، ولغة التدريس، وعملية 
الموافقة النهائية على المنهج الدراسي 

نصيحة! يكتسي إشراك صانعي القرار على 
مستوى المنظومة منذ بداية عملية تطوير المنهج 

الدراسي أهمية بالغة إذ قد تكون هناك أهداف 
وقيم غير معلنة، وأولويات متنافسة، وحواجز 

تشريعية وسياسية، وقيود التمويل والموارد التي 
ينبغي تحديدها والتصدي لها. على سبيل المثال، 

هل هناك توترات متعلقة بلغة التدريس؟ هل 
يستطيع بعض المتعلمين أداء االمتحانات بينما ال 
يستطيع آخرون ذلك؟ هل هناك أولويات متنافسة 

حول محتوى المنهج الدراسي، مثل تضمين 
التربية الدينية؟

©المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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الخطوة 2: ضمان الدعم المالي الكايف.
تتمثل الخطوة 2 من عملية اإلعداد يف ضمان الدعم المالي الذي سيغطي عملية تطوير المنهج الدراسي بالكامل لجميع مستويات 

برنامج التعليم الُمتسارع. يمكن الحصول على الدعم المالي من عدد من المصادر:

الوكاالت الحكومية 	

المنظمات اإلنمائية 	

شركاء التنفيذ 	

الجهات المانحة 	

ينبغي مراعاة الدورة الكاملة لتطوير المنهج الدراسي عند التخطيط لميزانية تطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع. ويعد 
تطوير المنهج الدراسي عملية تكرارية تتطلب، على األقل، دورة من التخطيط والتطوير والتنفيذ والتقييم والتحسين. ويمكن تحقيق 
التقييم األولي لمنهج التعليم الُمتسارع عن طريق االختبار الميداني لمنهج دراسي تجريبي، مما يتيح الوقت لجمع المعلومات حول 
كيفية استخدام المنهج الدراسي وطلب الحصول على تعقيبات من المعلمين والمتعلمين ومشريف وزارة التربية والتعليم. ويمكن 

للمعلومات التي جُمعت من البرنامج التجريبي أن تثري بعد ذلك استعراضات وتحسينات المنهج الدراسي.

من الناحية المثالية، ينبغي تأمين الدعم المالي الذي يسمح بتطوير منهج كامل للتعليم الُمتسارع - أي منهج يغطي جميع 
مستويات )دورة كاملة( من برنامج التعليم الُمتسارع، بدالً من بعض المستويات فقط. فعلى سبيل المثال، إذا كان المنهج الدراسي 

يهدف إلى تكثيف الصفوف االبتدائية من 1 إلى 6 إلى ثالثة مستويات للتعليم الُمتسارع، فينبغي تأمين التمويل لتطوير المنهج 
الدراسي لجميع مستويات التعليم الُمتسارع الثالثة.

قد يستغرق تطوير المنهج الدراسي األولي للتعليم الُمتسارع يف أي مكان من عدة أشهر إلى عدة سنوات، اعتماداً على طول ونطاق 
برنامج التعليم الُمتسارع، ومعدل التسريع، وما إذا كان يجري تطوير المنهج الدراسي من الصفر أو تكييفه من برنامج قائم.

نصيحة! تمويل دورة تطوير المنهج الدراسي للمنهج الدراسي الكامل لبرنامج التعليم الُمتسارع قد يشكّل تحدياً كبيراً. 
وغالباً ما يجري تمويل عدد كبير من برامج التعليم الُمتسارع يف دورات تمويل لعام واحد فقط. ويمكن أن يكون أحد الحلول 

هو العمل على تطوير المنهج إلى جانب تنفيذ البرنامج.

فعلى سبيل المثال، كما هو موضح يف الشكل 3، إذا كانت مبادرة تطوير المنهج الدراسي الممولة من الجهات المانحة ال 
تتيح الوقت لالمتحان الميداني، فيمكن دمجها يف عملية مستمرة تؤدي إلى تطوير المنهج الدراسي وتنفيذها. ويمكن 

تطوير المنهج الدراسي للمستوى 1 ثم اختباره ميدانياً يف خالل السنة األولى من تنفيذ البرنامج. ويمكن للتعقيبات وتقييم 
منهج المستوى 1 بعد ذلك إثراء التعديالت على المنهج الدراسي للمستوى 1، باإلضافة إلى تحسين تطوير المستوى 

2 وما إلى ذلك. 

الشكل 2: مثال على الجدول الزمني المتدرج لتطوير المنهج الدراسي

العام األول من التمويل

العام الدراسيالعام الدراسياإلجازة الصيفية

تطوير المنهج 
الدراسي للتعليم 

المتسارع للمستوى 1

االختبار الميداني للمنهج 
الدراسي للتعليم 

المتسارع للمستوى 1

مراجعة المنهج الدراسي للتعليم 
المتسارع للمستوى واحد وتطوير المنهج 

االختبار الميداني للمنهج الدراسي الدراسي للتعليم المتسارع للمستوى 2
للتعليم المتسارع للمستوى 2

اإلجازة الصيفية

العام الثاني من التمويل
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الخطوة 3: تشكيل فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي.

تهدف الخطوة الثالثة يف عملية اإلعداد إلى تشكيل فرقة عمل معنية بالمنهج الدراسي. تتألف فرقة العمل المعنية بتعقيبات من 
ممثلين عن المؤسسات الحكومية وشبه المستقلة )مثل مراكز تطوير المنهج الدراسي( والمنظمات غير الحكومية المشاركة يف 

تطوير وتنفيذ المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع، باإلضافة إلى المستشارين الخارجيين الرئيسيين. قد تشمل هذه ما يلي:

مسؤولو وزارة التربية والتعليم 	

مراكز تطوير المنهج الدراسي الوطني 	

المسؤولون دون الوطنيين 	

ِّمون 	 المعل

ممثل عن قسم التطوير المهني للمعلمين أو معهد تدريب المعلمين 	

مدراء المنهج الدراسي 	

مؤلفو المنهج الدراسي وكبار مطوري المنهج الدراسي 	

الخبراء المتخصصون 	

أخصائي أو ممثل التربية الخاصة 	

أخصائي جنساني 	

)إذا كان ذلك مناسباً( مسؤولو وزارة التربية والتعليم من البلد األصلي للمتعلمين 	

من األهمية بمكان أن يرأس هذه الفرقة رئيس يتمتع بالمعرفة 
ويحظى باالحترام، وعادة ما يتبع مركز تطوير المنهج الدراسي الوطني. 
وينبغي أن يمثل أعضاء فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي الخبرات 

من مختلف المجاالت، مثل تطوير المناهج، والتعليم السريع، وتنمية 
ُّم  ُّم القراءة والكتابة، وتعل المراهقين، وعلم طرق التدريس الفعالة، وتعل

الحساب، والتعلم الذاتي، والتعليم الخاص، واللغات األصلية.

تؤدي فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي وظائف متعددة، 
بما يف ذلك ما يلي:

وضع عملية تطوير المنهج الدراسي العام/الجدول الزمني 	

العمل كخبراء استعراض وخبراء يف خالل  	
مرحلة تطوير العملية

إنتاج و/أو الموافقة على تصميم منهج دراسي موحد 	

إعداد وثيقة توضح التوافق بين منهج التعليم الُمتسارع  	
والمنهج الدراسي الوطني

توفير الدعم المستمر والتعقيبات لمطوري  	
المنهج الدراسي ومؤلفيه

نصيحة! من الضروري أن يتمكن جميع أعضاء 
فرقة العمل من التعامل مع اللغة المستخدمة يف 
فرقة العمل ويف المنهج الدراسي. وقد يعني ذلك 

أن جميع أعضاء فرقة العمل متقنون للغة أو أن 
الترجمة الفورية والترجمة التحريرية 

المناسبة مضمونة. 

من الهامّ أيضاً ضمان دمج وتمثيل المجموعات 
المختلفة )مثل النساء واألقليات الدينية والعرقية 

والنازحين( يف فرقة العمل - خاصة من المجتمعات 
المحلية التي يجري تطوير برنامج التعليم 

الُمتسارع من أجلها. وسيساعد ذلك يف ضمان أن 
يكون المنهج الدراسي مناسباً لهم وشامالً 

لتجاربهم واحتياجاتهم الخاصة.
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القسم 2: أساسيات تطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع
الغرض

يصف هذا القسم مكونات المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع والطريقة التي يجري بها تكييف مبادئ تصميم المنهج الدراسي من 
أجل تلبية احتياجات متعلمي ومعلمي التعليم الُمتسارع.

من ينبغي لهم استخدام هذا القسم؟

 مؤلفو المنهج الدراسي
للتعليم الُمتسارع

 

فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي 
للتعليم الُمتسارع

 

وزارات التربية والتعليم 
والمسؤولون الحكوميون

المحتويات:

خصائص المنهج الدراسي النموذجي للتعليم الُمتسارع

مبادئ تصميم المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

العناصر األساسية لدليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

دعم معلمي ومتعلمي التعليم الُمتسارع من خالل تصميم المنهج الدراسي
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استعراض عام

 المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع هو برنامج دراسي مكثف وذو أولوية يحدد ويرسم أهم المعارف والمهارات التي يحتاج 
إليها المتعلمون كي يتمكنوا من تحقيق الكفاءة يف المواد األساسية يف مرحلة التعليم االبتدائي9 ضمن إطار زمني قصير.

كما هو مبيّن يف الشكل 4، فمن أجل إنشاء منهج دراسي للتعليم الُمتسارع، تُعطى األولوية للمناهج الدراسية االبتدائية الوطنية 
ُّم الحساب، باإلضافة إلى مهارات  ُّم القراءة والكتابة وتعل وتكثيفها من أجل التركيز على المعرفة والمهارات األساسية، خاصة يف تعل

التفكير وحل المسائل. ويُعد التعلم االجتماعي-العاطفي أيضاً جزءاً هاماً من المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع.

قد يتضمن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع أيضاً المعرفة والمهارات األساسية من مواد دراسية أخرى - مثل الدراسات 
االجتماعية، والعلوم، والصحة، والفنون، والرياضة، والموسيقى - أو قد يلغي بعضاً من هذه المواد الدراسية تماماً.

ُّم  وينبغي أن يكون نطاق الكفاءات التي تتطلبها امتحانات إكمال التعليم االبتدائي عامالً رئيسياً يف تحديد المواد الدراسية بخالف تعل
ُّم الحساب والتعلم االجتماعي-العاطفي التي يلزم تضمينها يف المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع. القراءة والكتابة وتعل

الشكل 4: العالقة بين المناهج الدراسية الوطنية ومناهج التعليم المتسارع

9 غالباً ما تغطي برامج التعليم الُمتسارع المهارات والمعرفة المكافئة للتعليم االبتدائي. لكنّ بعضاً منها يغطي أقل من ذلك، يف حين يغطي بعٌض آخر ما هو أكثر من ذلك، 
بما يف ذلك التعليم الثانوي. والخطوات الواردة يف هذا الدليل مخصصة لتكثيف الصفوف االبتدائية، غير أن كثيراً من اإلرشادات يمكن أن تكون مفيدة لتكثيف المنهج 

الدراسي الثانوية أيضاً. 

 المعرفة والمهارات
األساسية

 التعلم االجتماعي
العاطفي

المنهج الدراسي للتعليم المتسارع

المناهج الدراسية االبتدائية الوطنية

 المعرفة والمهارات
الشاملة
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هناك أربع نقاط زمنية مشمولة يف عملية تطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع عندما تُعطى األولوية للمناهج 
الوطنية و/أو تكثيفها:

عند تطوير نطاق التعليم الُمتسارع: يكثّف نطاق المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع المناهج الوطنية من خالل تضمين المواد . 	
الدراسية فقط التي تُعد ضرورية لمتعلمي التعليم الُمتسارع.

عند تطوير معايير محتوى التعليم الُمتسارع وواصفات المستوى: تتمثل يف المعرفة والمهارات ذات األولوية يف المواد . 	
الدراسية المختارة، باإلضافة إلى تعريف الكفاءة العامة لكل مستوى من مستويات برنامج التعليم الُمتسارع.

عند تطوير نواتج التعليم الُمتسارع ذات األولوية: تحدد النواتج ذات األولوية المعرفة والمهارات األساسية ضمن كل مادة . 	
دراسية وتعبر عنها من حيث النواتج القابلة للقياس.

عند تطوير مخططات عمل التعليم الُمتسارع: تعمل مخططات عمل التعليم الُمتسارع على تكثيف الجدول الزمني لتدريس . 	
المنهج من خالل المواءمة بشكل وثيق بين النواتج ذات األولوية والتقييم التكويني وأهداف الدرس 

يجري توضيح هذه النقاط الزمنية بمزيد من التفصيل يف الشكل 5.

الشكل 5: عملية من خمس خطوات لتطوير خريطة المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

تحديد
 نطاق المنهج

 الدراسي للتعليم
 المتسارع

ومعدل التسريع

 تحديد النواتج
ذات األولوية

 تطوير
 مخططات

العمل

 خريطة المنهج
الدراسي

 تطوير أنشطة
 ومواد التدريس

والتعلم

تحديد
 معايير المحتوى
 وتطوير واصفات

 المستوى للتعليم
المتسارع

1
الخطوة

2
الخطوة

3
الخطوة

4
الخطوة

5
الخطوة

6
الخطوة
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نصيحة! يعتمد نجاح المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع على أكثر من مجرد دليل لمنهج دراسي قد أُحسنت كتابته. ولكي 
يكون المنهج الدراسي ناجحاً، فإنه يلزم تدريسه بشكل فعال وتعلمه بشكل كاٍف.

وبينما قد يبدو ذلك واضحاً، فقد أظهرت الدراسات أنه غالباً ما توجد عالقة معتدلة فقط بين المنهج الدراسي المكتوب 
)أهداف وغايات وأولويات التعلم المحددة صراحة(، والمنهج الدراسي الُمدرَّس )األنشطة والممارسات التي تحدث يف الصف 

َّم )المهارات والمعرفة التي يكتسبها المتعلمون(. المدرسي(، والمنهج الدراسي الُمتعل

َّم الشكل 6: المنهج الدراسي المكتوب والُمدرَّس والمتعل

يُعد تحقيق توافق قوي بين المنهج الدراسي المكتوب والُمدرَّس أمراً بالغ األهمية بالنسبة إلى المتعلمين من أجل اكتساب المعرفة والمهارات 
َّم(، كما هو موضح يف الشكل 6. المأمولة )المنهج الدراسي المتعل

المصدر: إيه غالتثورن، إف بوشي، بي وايتهيد، بي بوشي )2018(؛ إيه غالتثور، جيه كار، دي هاريس )2001(؛ كيه شعبان )2013(

�م المنهج الدراسي المتعل

 ما هي المعارف والمهارات
 التي يكتسبها المتعلمون

 ويحتفظون بها نتيجة
لتدريس المنهج؟

المنهج الدراسي الُمدر�س
ما الذي يجري تدريسه؟

كيف يجري تدريسه؟

المنهج الدراسي المكتوب

المنهج الدراسي

 الممارسة داخل
الصفوف المدرسية

 دليل المنهج الدراسي
 التعلم والتقييم

 ما هي المعارف والمهارات التي
يحتاج إليها المتعلمون؟
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خصائص منهج دراسي نموذجي للتعليم الُمتسارع
ال يعد المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع مجرد نسخة مضغوطة من 

المناهج الوطنية تُدرَّس يف إطار زمني ُمتسارع. بل هو منهج ذو أولوية 
)1( يناسب الفئات العمرية المختلفة وذو صلة بحياة المتعلمين و)2( 

مصمم خصيصاً لتلبية االحتياجات الفريدة لمتعلمي ومعلمي 
التعليم الُمتسارع.

ينبغي أن يحقق المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع التوازن بين أن 
يكون شامالً بدرجة كافية بحيث يكون لدى المعلمين المعلومات 

واألدوات التي يحتاجون إليها للتدريس بفاعلية وأن يكون موجزاً   بما 
يكفي على نحو يجعل منه عملياً وسهل االستخدام. وينبغي أن يُزوّد 

المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع أيضاً المتعلمين بالمعرفة 
والمهارات التي ستمكنهم من إعادة االندماج بنجاح يف التعليم النظامي 

أو السعي وراء كسب الرزق البديلة أو المسارات المهنية.

إن وجود منهج دراسي معقد ومكثف للغاية من شأنه أن يؤدي إلى 
إرباك المعلمين والمتعلمين. يقدم الجدول 3 قائمة بما يجب وما ال 

يجب فعله عند تطوير منهج دراسي للتعليم الُمتسارع. 

الجدول 3: ما يجب فعله وما ال يجب فعله عند تطوير منهج دراسي للتعليم الُمتسارع

ما ال يجب فعلهما يجب فعله

التأكد من أن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع سهل 
االستخدام من حيث الهيكل واستخدام اللغة.

عدم استخدام المصطلحات التعليمية التي قد تكون 
غير مألوفة لمعلمي التعليم الُمتسارع.

 إعطاء األولوية للمعرفة والمهارات األساسية المتوافقة 
مع المنهج الدراسي الوطني.

 تجنب محاولة ضغط المحتوى بأكمله من المنهج 
الدراسي الوطني وتدريسه بسرعة أكبر.

 إنشاء دليل للمنهج الدراسي يمكن استخدامه 
يف توجيه التدريس اليومي ويكون مرناً بدرجة 
كافية بحيث يمكن للمعلمين تكييف موارده 

من أجل تلبية احتياجات المتعلمين.

 عدم إنشاء دليل صارم بشكل مفرط يتجاهل 
تضمين الوقت الالزم لمراجعة وتعزيز 

المفاهيم األساسية، حسب الحاجة.

 تضمين تسلسل تعليمي تقدمي مناسب إنمائياً 
لمتعلمي التعليم الُمتسارع.

 عدم مجاراة تسلسل التعلم نفسه تماماً يف 
المنهج الدراسي الوطني.

 تخصيص وقت للتقييمات التكوينية التي تسمح 
للمعلمين والمتعلمين بتقييم 

التعلم على أساس مستمر.

 عدم جدولة جميع التقييمات لنهاية الوحدة أو 
الفصل الدراسي أو مستوى برنامج 

التعليم الُمتسارع.

 إنشاء منهج ذي صلة بحياة متعلمي التعليم 
الُمتسارع، يكون مناسباً ألعمارهم، 

ومتجاوب ثقافياً وشامل. 
عدم استخدام المواد والموارد التي ُصمِّمت 
لألطفال الصغار أو التي وضعت للمتعلمين 

والتي يختلف سياقها وثقافتها على نحو 
ملحوظ عن تلك الممثلة يف برنامج 

التعليم الُمتسارع.
 إدراج تمثيالت إيجابية للفتيات والمتعلمين من 

مجتمعات عرقية مختلفة 
والمتعلمين ذوي اإلعاقة.

نصيحة! للحصول على مثال لمنهج دراسي كامل 
للتعليم الُمتسارع، انظر: ليبيريا، وزارة التربية 

والتعليم، حكومة ليبيريا، بدعم من الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية )2011( خضع للتحديث 

بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
)2017(. مهارات التعليم األساسية للشباب 

الليبيري، دليل فني للمنهج الدراسي للتعليم 
األساسي البديل. مركز تطوير التعليم
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مبادئ تصميم المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع
تعد مبادئ التصميم األساسية التي توجه تطوير منهج دراسي للتعليم الُمتسارع هي نفسها التي توجه تصميم أي منهج دراسي 

معياري. وينبغي أن يكون المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع متسقاً، وقائماً على النواتج، ومفهوماً للمعلمين، ويناسب الفئات 
العمرية المختلفة للمتعلمين، وشامالً، ومالئماً، وداعماً. ويعرض الجدول 4 شرحاً لهذه المعايير.

الجدول 4: تطبيق مبادئ تصميم المنهج الدراسي األساسي لتطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

الوظيفة يف المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارعمبدأ التصميم

متسق
يُعد منهج التعليم الُمتسارع متسقاً داخل المجاالت والمستويات وعبرها. كما أنه يستند إلى 

الكفاءات األساسية يف المنهج الدراسي الوطني ويتوافق معها.

يمكن تحقيق االتساق رأسياً وأفقياً:

يصمم المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع المتسق رأسياً على نحو متتابع بشكل 	 
منطقي بحيث تعتمد كل تجربة تعليمية على التجربة السابقة. 

يضمن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع المتسق أفقياً أن تتماشى نواتج التعلم 	 
والتقييم وخبرات المتعلمين مع بعضها بعضاً.

يضمن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع الذي يتماشى مع المنهج الدراسي الوطني أن يحقق 
متعلمو التعليم الُمتسارع كفاءات مكافِئة للمتعلمين يف صفوف مماثلة يف نظام 

التعليم النظامي. 

يدعم المنهج الدراسي المتسق للتعليم الُمتسارع أن يكتسب متعلمو التعليم الُمتسارع 
المعرفة والمهارات األساسية يف إطار زمني ُمتسارع. 

يتحقق المنهج الدراسي المتسق للتعليم الُمتسارع من خالل وضع خريطة المنهج الدراسي 
للتعليم الُمتسارع.

مستند إلى النواتج
يسترشد المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع القائم على النواتج بنواتج التعلم الواضحة التي 

تتناول كالً من محتوى المادة الدراسية ومهارات التفكير ذات المستوى العالي. وتدعم أنشطة 
ومواد التدريس والتعلم ذات الصلة والمناسبة للفئات العمرية المختلفة تحقيق 

المتعلمين لتلك النواتج. 

هناك أربعة مستويات لنواتج التعليم المتصلة ببرنامج التعليم الُمتسارع. وقد وُضعت 
بالترتيب التالي:

معايير المحتوى تصف الكفاءات األساسية المشمولة يف المادة الدراسية.. 	

واصفات المستوى هي أهداف تعليمية واسعة تصف ما ينبغي لمتعلمي التعليم . 	
الُمتسارع معرفته والقدرة على أدائه بنهاية كل مستوى من مستويات 

التعليم الُمتسارع.

النواتج ذات األولوية هي أهداف تعليمية معقدة قابلة للقياس تصف المعرفة . 	
والمهارات األساسية التي يتعيّن على المتعلمين اكتسابها لتحقيق الكفاءة كما هو 

موضح يف واصفات مستوى برنامج التعليم الُمتسارع.

تصف أهداف الدرس ما سيعرفه المتعلمون ويكونون قادرين على أدائه نتيجةً للدرس. . 	
كما أنها تدعم تحقيق النواتج ذات األولوية.

تتناول جميع نواتج التعلم للتعليم الُمتسارع المعرفة والمهارات المرتفعة التفعيل، بما يف 
ذلك مهارات التفكير، التي يمكن استخدامها يف مواد دراسية متعددة ويف سياقات متعددة. 
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مفهوم ومناسب للفئات 
العُمرية المختلفة

 يمكن فهم المنهج الدراسي للتعليم 
الُمتسارع من قبل المعلمين والمتعلمين 
التابعين للتعليم الُمتسارع. تعرض جميع 

نواتج التعلم للتعليم الُمتسارع وخطط 
الدرس والمواد الداعمة بطرق يمكن لمعلمي 

برنامج التعليم الُمتسارع فهمها 
واستخدامها بفاعلية. 

يُعد محتوى ومستوى الطلب المعريف يف 
الدروس الئقين من الناحية التنموية للعمر 

والنضج المعريف لمتعلمي التعليم الُمتسارع. 
وينصب التركيز على االستراتيجيات التي 

تساعد المتعلمين يف “تعلّم التعلّم” ومراقبة 
فهمهم وتطوير المهارات االجتماعية-العاطفية 

التي يحتاجون إليها للنجاح يف المدرسة 
والعمل والمجتمع المحلي. 

شامل
تستهدف نواتج التعلم وطرق التدريس 
والمواد المتعلمينَ مّمن تجاوزوا سن 

الدراسة وتُعد مالئمة لهم. 

تُظهر أنشطة ومواد التدريس والتعلم تمثيالً 
لجميع المتعلمين، بما يف ذلك الفتيات 

والمتعلمين من مجتمعات األقليات اللغوية 
والعرقية، والنازحين داخلياً، والالجئين، 
والمتعلمين ذوي اإلعاقة، وغيرهم من 

الفئات المهمشة، وتُعد مالئمة لهم.

نصيحة! لضمان االستيعاب تتمثل إحدى 
الطرق يف االستعانة باللغة المحلية لتكون 
لغة التدريس. ويجوز ألخصائيي التعليم 

التربوي النظر أيضاً، حيثما أمكن وبما 
يتماشى مع سياسة وممارسات وزارة 

التربية والتعليم، االستعانة باللغة المحلية أو 
“اللغة األم” لتكون اللغة األولية للتدريس. 

يساعد التدريس باستخدام اللغة المحلية يف 
ً للمتعلمين  إتاحة سبل التعلّم فورا

المهمشين ويزيل بعض الحواجز التي 
يواجهونها يف الحصول على التعليم األساسي. 
وقد ترغب برامج التعليم الُمتسارع يف النظر 
يف نموذج تدريس يسمح لمتعلمي التعليم 
الُمتسارع بتلقي التدريس يف بعض المواد 

الدراسية، مثل الحساب أو التعلم 
االجتماعي-العاطفي، باستخدام اللغة 

المحلية يف الوقت الذي يواصلون فيه تعلم 
لغة المدرسة النظامية. وبموجب هذا 

النموذج، فإنّ التدريس الصريح المصمم 
لمساندة اكتساب لغة المدرسة النظامية 

يمكن أن يُتخذ يف إطار تعلم القراءة والكتابة 
أو كمادة دراسية مستقلة.

نصيحة! يف المناطق التي يوجد فيها تنوع 
لغوي وعرقي وديني، من الهامّ استخدام 

مناهج دراسية ذات صلة ثقافياً 
واجتماعياً ولغوياً. ويف البيئات المتعددة 

اللغات، ينبغي اتخاذ قرارات مستنيرة 
للمجتمع المحلي بشأن أنسب لغة 
تدريس رئيسية. وينبغي أن يتلقى 

المعلمون وموظفو التعليم اآلخرين 
دعماً مستمراً لضمان التمييز بين 

التعلّم وطرق التدريس والمواد ودعم 
المختلفة. المتعلمين  احتياجات 
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تتسم الممارسات التدريسية والمواد ذو صلة
التعليمية بما يلي:

مناسبة وجذابة لألطفال والشباب 	 
الذين تجاوزوا سن الدراسة، َمن كانوا 

سابقاً خارج مقاعد الدراسة.

مراعية للمنظور الثقايف 	 
وقائمة على األصول.

مراعية الحتياجات المتعلمين من/يف 	 
السياقات المتضررة من النزاعات.

يُعدّ التعلم االجتماعي-العاطفي جزءاً ال يتجزأ من المنهج الدراسي. تتناول تجارب التعلم الرفاه داعم
الجسدي واالجتماعي-العاطفي لمتعلمي التعليم الُمتسارع من خالل تضمين الهياكل 
واالستراتيجيات التي تساعدهم يف بناء الوعي الذاتي واإلدارة الذاتية والوعي االجتماعي 

والمهارات االجتماعية ومهارات اتخاذ القرار.

يف سياق برنامج التعليم الُمتسارع، ينبغي تطبيق مبادئ تصميم المنهج الدراسي بطريقة تضمن أن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع:

يتوافق مع المنهج الوطني ويلبي متطلبات وزارة التربية والتعليم للحصول على الشهادة 	

ُّم الحساب والتفكير النقدي وحل المسائل 	 ُّم القراءة والكتابة وتعل يركز على المعرفة والمهارات األساسية يف تعل

يجعل متابعته أمراً سهالً بالنسبة إلى المتعلمين ويتيح لهم األدوات واالستراتيجيات الالزمة لتسريع التعلم بشكل فعال 	

يسلّط الضوء صراحة على طرق التدريس والسبل التي يشارك بها المتعلمون مّمن تجاوزوا سن الدراسة والمهمشون  	
وَمن كانوا سابقاً خارج مقاعد الدراسة يف تعلمهم

يتضمن فرصاً لمتعلمي التعليم الُمتسارع لبناء كفاءات التعلم االجتماعي-العاطفي التي يحتاجون إليها للنجاح يف المدرسة  	
والعمل والمجتمع المحلي

العناصر الرئيسية لدليل المنهج الدراسي 
للتعليم الُمتسارع

ينبغي أن يُنظر إلى دليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع على أنه مورد 
قيّم وفعّال من قِبل وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمتعلمين 

والمجتمع المحلي. ولتحقيق ذلك، ينبغي لدليل المنهج الدراسي 
للتعليم الُمتسارع: 

أن يتوافق بوضوح مع المناهج الوطنية واألهداف العامة  	
لنظام التعليم الوطني

أن يصف ما سيعرفه المتعلمون يف برنامج التعليم الُمتسارع  	
ويكونون قادرين على أدائه

أن يمنح المعلمين األدوات التي يحتاجون إليها  	
لتدريس التعلم وتقييمه

ِّن معلمي برنامج التعليم الُمتسارع من استخدامه وفهمه إذ يعتمد نجاح أي منهج دراسي على  	 أن يكون سهالً بما يُمك
تنفيذه على نحو فعال

دليل المنهج الدراسي لبرنامج التعليم 
الُمتسارع هو وثيقة منظمة تحدد الرؤية 

والسياسة واألهداف والغايات وخبرات 
التعلم والموارد التدريسية التي تشكل 

جوهر برنامج التعليم الُمتسارع. ويوضح 
دليل المنهج الدراسي ما ينبغي 

للمتعلمين معرفته وما ينبغي أن يكونوا 
قادرين على تحقيقه يف مراحل مختلفة 
من برنامج التعليم الُمتسارع، ويُساعد 
المعلمين يف معرفة الكيفية التي يمكن 

من خاللها دعم متعلمي التعليم 
الُمتسارع يف تحقيق هذه األهداف. وهو 

أداة تُساعد يف تخطيط وتنفيذ برنامٍج 
للتعليم الُمتسارع ذي جودة عالية.

نصيحة! يمكن للمنهج الدراسي 
الُمراعي للمنظور الثقايف والقائم على 

األصول أن يبني على مجموعة المعرفة 
والمهارات ونقاط القوة والخبرات 

ويعززها والتي يجلبها متعلمو التعليم 
الُمتسارع معهم إلى الصف الدراسي.
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نُظِّم دليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع يف ثالثة أقسام رئيسية، يحتوي كل منها على عدة عناصر، كما هو موضح يف الشكل 7. 
وينبغي أن تتضمن جميع جوانب دليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع مبادئ المنهج الدراسي للتعليم 

الُمتسارع الموضحة أعاله.

الشكل 7: األقسام الثالثة لدليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

يؤدي كل قسم من األقسام الثالثة الرئيسية يف دليل المنهج الدراسي غرضاً هاماً.

المقدمة: تعمل المقدمة بوضوح على تحقيق التوافق بين المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع والرؤية الوطنية لمتعلمي  	
التعليم الُمتسارع وتحتوي على معلومات هاّمة لمعلمي برنامج التعليم الُمتسارع حول هيكل الدليل. وقد تشمل أيضاً 

نصائح تعليمية عامة.

ِّل أساساً للمنهج الدراسي. وتتماشى  	 خريطة المنهج الدراسي: خريطة المنهج الدراسي هي الخطة التدريسية التي تُشك
مع المنهج الدراسي الوطني، وتعطي األولوية للمواد الدراسية والمعرفة والمهارات األساسية يف تلك المجاالت، وتصف 

نواتج التعلم القابلة للمالحظة والقياس، وتوفر خريطة طريق لتدريس المنهج.

مواد وأنشطة التدريس والتعلم: توفر هذه األنشطة والمواد لمعلمي برنامج التعليم الُمتسارع األدوات التي يحتاجون  	
إليها لتلبية احتياجات التعلم لمتعلمي التعليم الُمتسارع بنجاح.

يتضمن الجدول 5 مخططاً عاماً لكل عنصر من عناصر دليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع.

دليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

مواد وأنشطة 
التدريس والتعلم 

خريطة المنهج الدراسيمقدمة

 خطط الدرس
وأنشطة التعلم

 دعم مواد
التدريس والتعلم

 السياسة الوطنية
والرؤية الُمسانِدة

 نظرة عامة
على الدليل

معايير المحتوى

واصفات المستوى

النواتج ذات األولوية

مخططات العمل
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الجدول 5: مخطط دليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

ما هي المعلومات التي يتضمنها؟القسم

ــة
دم

قـــ
مــ

السياسة الوطنية 
والرؤية الُمسانِدة

األساس المنطقي والحاجة إلى برنامج التعليم الُمتسارع:	 

المتعلمون الذين يستهدفهم برنامج التعليم الُمتسارع 	

أهداف وزارة التربية والتعليم لبرنامج التعليم الُمتسارع 	

الرؤية الشاملة لمستقبل متعلمي التعليم الُمتسارع 	

شرح لهيكل الدليل وكيفية استخدامه	 نظرة عاّمة 

طول كل فصل دراسي و/أو مستوى يف برنامج التعليم الُمتسارع	 

فلسفة برنامج التعليم الُمتسارع يف التدريس والتعلم	 

نصائح واستراتيجيات التدريس إلشراك المتعلمين يف برنامج التعليم الُمتسارع )على 	 
سبيل المثال، التفكير، االقتران، المشاركة، المناقشات الجماعية، العمل 

الجماعي التعاوني(

سي
درا

ج ال
نه

لم
ة ا

يط
خر

ُّم 	 معايير المحتوى ُّم الحساب، والتعل ُّم القراءة والكتابة، وتعل الكفاءات الرئيسية التي يحتويها تعل
االجتماعي-العاطفي، وغيرها من المواد الدراسية يف المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع 

التي تنطبق على جميع مستويات تدريس المنهج

غايات التعلم العامة يف نهاية السنة التي تصف الكفاءة يف كل مستوى من مستويات 	 واصفات المستوى
برنامج التعليم الُمتسارع لكل معيار محتوى

ل 
عم

ت ال
طا

خط
م

 النواتج
ذات األولوية

ُّم القراءة 	  المعرفة والمهارات القابلة للقياس وذات التفعيل المرتفع التي تركز على تعل
ُّم الحساب ومهارات التفكير النقدي وحل المسائل و/أو التعلم االجتماعي- والكتابة وتعل

العاطفي والتي تُستخدم يف تخطيط الجدول العام للتقييم التكويني والتدريس على مدار 
فصل دراسي/نصف سنة

 األهداف
 المتوخاة

من الدرس

أهداف تعليمية محددة وقابلة للقياس تصف نواتج التعلم لكل درس وتتوافق بوضوح 	 
مع تحصيل النواتج ذات األولوية، التي تُنظَّم يف مراحل دروس أسبوعية تُوجِّه التدريس 

اليومي وتدعم تحصيل المتعلمين لنواتج ذات أولوية

لم
تع

وال
س 

ري
تد

د ال
موا

ة و
شط

أن

 خطط الدرس
وأنشطة التعلم

الخطط واألنشطة التي يمكن لجميع المتعلمين الوصول إليها، بغّض النظر عن الخلفية أو 	 
اللغة أو الجنس أو اإلعاقة

أنشطة تعليمية مفهومة	 

استراتيجيات التدريس التفاعلي البسيطة	 

دعم مواد 
ُّم التدريس والتعل

األنشطة والمواد التي أُنشئت أو اختيرت خصيصاً لمتعلمي التعليم الُمتسارع	 

مقاطع القراءة الخيالية والواقعية 	 

محفّزات الكتابة	 

مسائل الكلمات يف الرياضيات	 

أنشطة تطوير المهارات االجتماعية-العاطفية المدمجة إما يف محتوى 	 
الموضوع أو كمحتوى مستقل
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لدعم اكتساب المتعلمين للمعرفة والمهارات األساسية يف إطار زمني سريع، من الهامّ بشكل خاص النظر يف كيفية تطبيق مبادئ 
تصميم المنهج الدراسي ذات الصلة على كل قسم وعنصر من دليل المنهج الدراسي بطريقة تدعم التدريس الفعال والتعلم 

السريع على أفضل وجه.

 دعم المعلمين والمتعلمين يف برنامج التعليم الُمتسارع
من خالل تصميم المنهج الدراسي

يف حين أنّ التطوير المهني للمعلمين، بما يف ذلك ورش العمل والتدريب المستمر، يتسم بأهمية بالغة يف التدريس الفعال والتعلم 
يف نهاية المطاف، فإنّ دليل المنهج الدراسي نفسه يمكن أن يعمل بمثابة دعم للمعلمين. تشمل مواد المنهج الدراسي التي تنص 
على غايات تعلّم واضحة أنشطة تعلّم تمثّل استراتيجيات تدريسية فعالة، وتُعطي أمثلة لطرق تفكير المتعلمين التي من شأنها أن 

تمنح المعلمين دعماً ُمدمجاً يف التطوير المهني. 

يف السياق الذي يجري فيه تنفيذ برامج التعليم الُمتسارع بشكل متكرر، والذي غالباً ما يفتقر إلى المعلمين المدربين أو المعتمدين، 
من الهامّ على نحو خاص تصميم منهج يساند فهم المعلمين ومهاراتهم لما يُدرَّس وكيفية تدريسه على حد سواء. 

بُغْيَة دعم التدريس الفعال، ينبغي كتابة دليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع بطريقة:

خ فهم المعلمين للمواد الدراسية التي يعملون على تدريسها وال تكتفي فقط بكتابة ما ينبغي لهم فعله 	 تُرسِّ

تبني مهارات التدريس لدى المعلمين ليكونوا قادرين على تقديم تدريس عالي الجودة وتلبية االحتياجات الفريدة  	
للمتعلمين من األفراد

ِّق بوضوح بين أنشطة ومواد التدريس والتعلم وأهداف التعلم 	 تُوف

ُّم القراءة  	 ذات جودة عالية وبسيطة وواضحة بما يكفي حتى يتسنى للمعلمين مّمن لديهم مجموعة من مهارات تعل
والكتابة والحساب فهمها

©المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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ُّم  يمكن للطريقة التي يُصمَّم بها المنهج الدراسي أن تدعم أيضاً النواتج لمتعلمي التعليم الُمتسارع. وباإلضافة إلى تدريس تعل
القراءة والكتابة والحساب، يلزم أن يراعي المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع ما يلي:

بناء المهارات االجتماعية-العاطفية. من الهامّ أن يتيح منهج برنامج التعليم الُمتسارع لمتعلمي التعليم الُمتسارع فرصاً  	
لتطبيق المهارات االجتماعية-العاطفية التي يتعلمونها من خالل أنشطة التعلم االجتماعي-العاطفي والممارسات داخل 

الصف المدرسي. وتعد هذه المهارات، التي تشمل التنظيم الذاتي، وإدارة اإلجهاد، ومهارات االتصال اإليجابي، واتخاذ 
القرارات المسؤولة، ضرورية لنجاح متعلمي التعليم الُمتسارع يف برنامج التعليم الُمتسارع، والتعليم النظامي، وحياتهم 

خارج نطاق التعليم.

بناء مهارات التفكير النقدي وحل المسائل. ينبغي أن تركز أنشطة التعلم على ما هو أكثر من اكتساب المهارات األساسية؛  	
وينبغي أن توفر فرصاً لمتعلمي التعليم الُمتسارع من أجل تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المسائل باستخدام 

محتوى يرتبط بحياتهم واهتماماتهم وثقافاتهم.

توفير فرص للتعلّم المنّظم ذاتياً. ينبغي إدراج الفرص المتاحة للمتعلمين لتقييم تعلمهم وتحديد نقاط قوتهم  	
واحتياجاتهم من خالل التقييم التكويني يف خطط الدرس. وثبت أن التقييم التكويني الذي يركز على إعطاء المتعلمين 

تعقيبات منتظمة وفورية يزيد من مشاركة المتعلم وإنجازه، ال سيما عندما يتضمن فرصاً للتقييم الذاتي وتقييم األقران. 
وبمجرد أن يتمكن المتعلمون من مراقبة تقدمهم، يصبحون قادرين على تحديد األهداف وطلب المساعدة وتحديد 

المهارات التي يحتاجون إليها للممارسة والدراسة بشكل أفضل.

نصيحة! لدى متعلمي التعليم الُمتسارع احتياجات يمكن أن تشكل عقبات أمام التعلم إذا لم تُعالج. ويمكن تلبية هذه 
االحتياجات من خالل الممارسات وأنشطة التعلم داخل الصف المدرسي التي تدعم التعلم االجتماعي-العاطفي.

يحتاج متعلمو التعليم الُمتسارع إلى تعلم مهارات غير أكاديمية تساعدهم على “تعلم التعلم”. يتطلب متعلمو 	 
ُّم القراءة والكتابة والحساب األساسية، بل أيضاً مهارات التعلم  التعليم الُمتسارع تدريسهم ليس فقط مهارات تعل

االجتماعي-العاطفي الالزمة للنجاح األكاديمي، مثل فهم معايير المدرسة والتوقعات، والتنظيم الذاتي، وما وراء 
المعرفة، ومهارات الدراسة والتفاعالت اإليجابية بين األقران. 

يحتاج متعلمو التعليم الُمتسارع إلى تعلم استراتيجيات إلدارة اإلجهاد. توقف تعليم متعلمي التعليم الُمتسارع 	 
بسبب الفقر والتهميش والنزاع واألزمات. وتستمر هذه الصدمات يف التأثير عليهم ويمكن أن تؤثر على حضورهم 

وصحتهم العقلية وقدرتهم على التعلم. 

يحتاج متعلمو التعليم الُمتسارع إلى تعلم المثابرة يف مواجهة اإلحباط األكاديمي واألولويات المتنافسة. قد 	 
يتحوّل شعور اإلثارة األولية التي يشعر بها متعلمو التعليم الُمتسارع إلى اإلحباط إذا لم يحققوا نجاحاً أكاديمياً فورياً 

أو إذا شعروا بأنهم غارقون يف مطالب برنامج التعليم الُمتسارع باإلضافة إلى التزامات العمل واألسرة. ودون 
استراتيجيات للتعامل مع هذه المشاعر، قد ينسحب متعلمو التعليم الُمتسارع من التعلم و/أو يتركون برنامج 

التعليم الُمتسارع برمته.
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القسم 3: إعداد دليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع
الغرض

يصف هذا القسم العمليات التي يجري من خاللها تكثيف منهج برنامج التعليم الُمتسارع من المناهج الوطنية. ويحتوي على 
إرشادات مفصلة حول إنشاء خريطة للمنهج الدراسي ذات أولوية وقائمة على النواتج وتُوافق بين التقييم وتدريس المنهج. ويتضمن 

معلومات حول التقييم التكويني.

من ينبغي لهم استخدام هذا القسم؟

ِّمو التعليم الُمتسارع معل مؤلفو المنهج الدراسي
للتعليم الُمتسارع

فرقة العمل المعنية
بالمنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

المحتويات:

الخطوة 1: تحديد نطاق المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع ومعدل التسريع.

الخطوة 2: تحديد معايير المحتوى وتطوير واصفات مستوى برنامج التعليم الُمتسارع.

الخطوة 3: وضع النواتج ذات األولوية.

الخطوة 4: تطوير مخططات العمل

الخطوة 5: إكمال خريطة المنهج الدراسي

الخطوة ٦: تطوير مواد وأنشطة التدريس والتعلم يف برنامج التعليم الُمتسارع.
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يوضح الشكل 9 مثاالً لخريطة منهج دراسي بيضاء لفصل دراسي 
يمتد 12 أسبوعاً لمستوى واحد ومادة دراسية واحدة. وستحتوي 

خريطة المنهج الدراسي الكاملة لبرنامج التعليم الُمتسارع 
بالكامل على كثير من هذه القوالب المكتملة - قالب واحد لكل 

مستوى من مستويات التعليم الُمتسارع، وفصل دراسي، ومادة 
دراسية. ويجري تطوير مواد التدريس والتعلم لكل أسبوع وكل 

درس، باإلضافة إلى أنشطة التقييم، من خريطة المنهج هذه.0	

10 يمكن أيًضا تسمية خريطة المنهج الدراسي باسم “إطار المنهج الدراسي” أو “مخطط المنهج الدراسي”. تحتوي هذه المصطلحات على تعريفات مختلفة عبر برامج مختلفة.

خريطة المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع10 هي 
خطة تدريسية على مستوى البرنامج. وهي بمثابة 
األساس للمنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع القائم 

على النواتج. وتوفر نظرة عامة للمنهج الدراسي 
للتعليم الُمتسارع على مستوى البرامج وتتضمن 

جميع نواتج التعلم. وتوفّر “خريطة طريق 
تدريسية” لكل مستوى من مستويات برنامج 

التعليم الُمتسارع، بحيث تساعد يف إبقاء تدريس 
المنهج منصبّاً على تحصيل المتعلمين نواتج تعلّم 

مرتفعة التفعيل. ومن هذا المنطلق، توضح 
خريطة المنهج الدراسي معايير المحتوى، 

وواصفات المستوى، والنواتج ذات األولوية، 
واألهداف المتوخاة من الدرس.

نظرة عامّة
تذكّر أن خريطة المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع تتضمن ثالثة أقسام: )1( المقدمة؛ )2( خريطة المنهج؛ )3( مواد وأنشطة 

التدريس والتعلم. يركّز هذا القسم على وضع القسمين 2 و3 من دليل المنهج الدراسي: خريطة المنهج الدراسي وأنشطة ومواد 
التدريس والتعلم، كما هو موضح يف الشكل 8. )يتضمن القسم 1 من دليل المنهج الدراسي، المقدمة، استعراضاً عاماً للدليل، 

والسياسة الوطنية، والرؤية، لذا لم يوصف هنا.(

الشكل 8: األقسام الثالثة لدليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

دليل المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

مواد وأنشطة 
التدريس والتعلم 

خريطة المنهج الدراسيمقدمة

 خطط الدرس
وأنشطة التعلم

 دعم مواد
التدريس والتعلم

 السياسة الوطنية
والرؤية الُمسانِدة

 نظرة عامة
على الدليل

معايير المحتوى

واصفات المستوى

النواتج ذات األولوية

مخططات العمل
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الشكل 9: الشكل 9. مثال على خريطة منهج دراسي بيضاء

معايير المحتوى

 المادة الدراسية:
مدة المستوى

عناصر وصف المستوى:

النواتج ذات األولوية لألسابيع 1-3

مثال على مهام األهداف المتوخاة من الدرساألسبوع 
التقييم التكويني 

1

2

3

النواتج ذات األولوية لألسابيع 4-6

مثال على مهام األهداف المتوخاة من الدرساألسبوع 
التقييم التكويني 

4

5

6

7
مراجعة وتعزيز األسابيع 6-1 بناءً على احتياجات المتعلّمين 

استراتيجيات إلزالة القلق تجاه االختبارات
تقييم منتصف المدة التكويني 

النواتج ذات األولوية لألسابيع 8-10

مثال على مهام األهداف المتوخاة من الدرساألسبوع 
التقييم التكويني 

8

9

10

12 و 11
مراجعة وتعزيز األسابيع 10-1، بناءً على احتياجات المتعلّمين 

استراتيجيات إلزالة القلق تجاه االختبارات
تقييمات نهاية السنة لبرنامج التعليم الُمتسارع 

تدعم خريطة المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع المصممة جيداً أربعة جوانب حيوية من جوانب اتساق المناهج الدراسية: 

االتساق مع المنهج الوطني. 	

االتساق مع احتياجات معلّمي ومتعلّمي برنامج التعليم الُمتسارع ومجتمعهم المحلي. 	

االتساق الرأسي أو التسلسل المنطقي بحيث تعتمد كل تجربة تعليمية على التجربة األخيرة. 	

االتساق األفقي أو ضمان التوافق بين نواتج التعلم والتقييم واألنشطة. 	

يصف الجدول 6 كل نوع من أنواع االتساق وسبب أهميته.
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الجدول 6: أنواع االتساق وسبب أهمية كل منها

ما سبب أهميتهاما المقصود بها؟أنواع االتساق

االتساق مع المنهج الدراسي الوطني

هناك توافق واضح بين المعارف والمهارات 
األساسية التي تُدرَّس يف المنهج الدراسي 

للتعليم الُمتسارع والمعرفة والمهارات يف 
المناهج الدراسية الوطنية 

للتعليم االبتدائي.

يحقق متعلمو برنامج التعليم 
الُمتسارع كفاءات تعليمية تعادل 
على األقل تلك المطلوبة من قبل 
النظام المدرسي الرسمي يف خالل 

دورة برنامج التعليم الُمتسارع.

 االتساق مع احتياجات معلّمي
ومتعلّمي برنامج التعليم الُمتسارع 

ومجتمعهم المحلي 

يعكس المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع 
الخبرات ويلبي احتياجات المعلمين 

والمتعلمين والمجتمع المحلي من خالل 
تضمين محتوى خاص بالسياق ولغة 

التدريس المناسبة واألنشطة واألمثلة ذات 
الصلة والشاملة، وغير ذلك.

يُساعد النظر إلى احتياجات 
المعلمين والمتعلمين والمجتمع 

المحلي يف جعل المنهج الدراسي ذي 
صلة، وشامالً، ويناسب الفئات 
العمرية المختلفة - وهي ثالثة 

مبادئ هاّمة للغاية لتصميم المنهج 
الدراسي للتعليم الُمتسارع.

يُنّظم التدريس على نحو هادف ومتسلسل االتساق الرأسي
لبناء المعرفة والمهارات، بما يف ذلك 

مهارات التفكير، من خالل مراحل 
التعلم المنطقية.

يضمن االتساق الرأسي اكتساب 
متعلمي التعليم الُمتسارع المعرفة 

والمهارات األساسية يف إطار زمني 
ُمتسارع؛ والتقدم بنجاح من خالل 
كل مستوى من مستويات برنامج 

التعليم الُمتسارع؛ وأن يكونوا 
مستعدين للمستوى التالي من 

التدريس، سواء يف برنامج التعليم 
الُمتسارع أو التعليم النظامي.

داخل المواد الدراسية، تتماشى نواتج االتساق األفقي
التعلم والتقييمات وتدريس المنهج بشكل 

وثيق وتدعم بوضوح اكتساب المتعلمين 
ُّم  ُّم القراءة والكتابة وتعل لمهارات تعل

الحساب والتفكير النقدي وحل المسائل 
األساسية. وتوضع الصالت بين المهارات 

ضمن المادة الدراسية.

بين المواد الدراسية، يجري دمج المعرفة 
والمهارات، ويطبق المتعلمون مهارات 

ُّم الحساب التي  ُّم القراءة والكتابة وتعل تعل
يتعلمونها يف مواد دراسية أخرى.

يساعد االتساق األفقي المتعلمين 
على اكتساب المهارات والمعرفة 

بشكل أعمق من خالل ممارستها يف 
مواضيع/سياقات متعددة، بدالً من 
موضوع/سياق واحد محدد. ويتيح 

مزيداً من الوقت لممارسة الكفاءات 
ُّم القراءة والكتابة  األساسية يف تعل

ُّم الحساب. كما أنه يساعد  وتعل
المتعلمين يف ممارسة الربط بين ما 

يتعلمونه يف برنامج التعليم 
الُمتسارع وحياتهم.

نصيحة! إنّ التسلسل التدريسي لبرنامج 
التعليم الُمتسارع والتسلسل التدريسي 

للمنهج الدراسي الوطني ليس من الضروري أن 
يتطابقا لتحقيق اتساق عام بين أحدهما اآلخر.

نصيحة! لضمان االتساق مع احتياجات معلمي 
التعليم الُمتسارع والمتعلمين ومجتمعهم 
المحلي، ينبغي طلب مدخالت من ممثلي 

مجموعات أصحاب المصلحة هذه، ويستعان 
بهذه المدخالت يف اتخاذ قرارات حول كيف 

يمكن لنطاق المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع 
أن يشمل المعرفة والمهارات والممارسات 

المالئمة المستجيبة للسياق المحلي.

نصيحة! تتضمن بعض األمثلة ما يلي: يشمل 
تدريس القراءة والكتابة فك الرموز، واستيعاب 

مواضيع القراءة، والكتابة كل أسبوع، ويُدَمج 
التعليم االجتماعي-العاطفي يف جميع مجاالت 
المواد الدراسية؛ وتُدَمج الدراسات االجتماعية 
ُّم  مع تعلم القراءة والكتابة و/أو العلوم مع تعل
ُّم  ُّم القراءة والكتابة وتعل الحساب؛ ويُدَمج تعل

الحساب يف جميع المواد الدراسية.
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يمثل تطوير خريطة منهج برنامج التعليم الُمتسارع عملية من خمس خطوات، كما هو موضح يف الشكل 10. يف الخطوة 1، يُحدَّد 
نطاق المنهج الدراسي ومعدل التسريع. ويف الخطوات من 2 إلى 4، يجري تطوير معايير المحتوى، وواصفات المستوى، والنواتج ذات 

األولوية، وخطط العمل. ويف الخطوة 5، توضع اللمسات األخيرة على خريطة المنهج الدراسي. وبعد االنتهاء من خريطة المنهج 
الدراسي، يجري تطوير أنشطة ومواد التدريس والتعلم يف الخطوة 6.

الشكل 10: عملية من خمس خطوات لتطوير خريطة المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع

مع أنّ هذه الخطوات ينبغي التعامل معها على نحو تسلسلي، إال أنها ليست متسلسلة بشكل صارم. وتتسم الخطوات بالترابط يف ما 
بينها، وقد تؤثر القرارات المتخذة يف أي منها على كل من الخطوات السابقة والالحقة. فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة إلى 
إعادة النظر يف نطاق المنهج الدراسي ومراجعته بناءً على القرارات المتخذة عند تحديد النواتج ذات األولوية. وبالمثل، عندما توضع 

خطط العمل، قد يتضح أن هناك فائضاً أو فجوات يف المنهج الدراسي، ونتيجة لذلك، ينبغي إعادة النظر يف النواتج ذات 
األولوية أو مراجعتها.

ال يُعد تطوير خريطة المنهج الدراسي عملية بسيطة أو سريعة. 
وسيختلف طول عملية تطوير خريطة المنهج الدراسي ويعتمد على 

عوامل متعددة. وتتضمن هذه العوامل، على سبيل المثال، عدد 
األشخاص المشاركين، والجدولة، وما إذا كان المنهج الدراسي للتعليم 

الُمتسارع يجري تكييفه من منهج حالي أو يجري تطويره بالكامل.

يؤدي الدعم المالي أيضاً دوراً هاماً يف المدة التي قد يستغرقها 
تطوير خريطة المنهج الدراسي. وإذا لم يتوفر دعم مالي كاٍف لضمان 

جدول زمني معقول لكل خطوة، فقد يُستحسن النظر يف عملية 
مرحلية لتطوير المنهج الدراسي )على سبيل المثال، تطوير المستوى 
األول من برنامج التعليم الُمتسارع أوالً وتجريبه، ثم تطوير المستوى 

الثاني من برنامج التعليم الُمتسارع وتجريبه، وهلّم جرا(. ومن 
المحتمل أن يستغرق تطوير خريطة المنهج الدراسي التي تغطي 

دورة برنامج الُمتسارع بأكملها مدّة أشهر ال أياماً أو أسابيع. 

نصيحة! يف حين أن تحديد معدل التسريع يمثل 
من الناحية الفنية الخطوة 1 من عملية تطوير 

المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع، فمن الممكن 
أن يُناقش ويُتخذ قرارٌ بشأنه يف أثناء المشاركة مع 

أصحاب المصلحة الرئيسيين وتحديد التمويل. ويف 
حين أنه من الهامّ أن يعتمد معدل التسريع على 

مقدار المحتوى المراد تغطيته ومدى سرعة 
المتعلم يف اكتساب هذا المحتوى، فمن الهامّ أيضاً 

إدراك أنه قد تكون هناك عوامل سياسية ومالية 
تؤثر على هذا القرار أيضاً. 

تحديد
 نطاق المنهج

 الدراسي للتعليم
 المتسارع

ومعدل التسريع

 تحديد النواتج
ذات األولوية

 تطوير
 مخططات

العمل

 خريطة المنهج
الدراسي

 تطوير أنشطة
 ومواد التدريس

والتعلم

تحديد
 معايير المحتوى
 وتطوير واصفات

 المستوى للتعليم
المتسارع

1
الخطوة

2
الخطوة

3
الخطوة

4
الخطوة

5
الخطوة

6
الخطوة
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الخطوة 1: تحديد نطاق المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع ومعدل التسريع
تتمثل الخطوة األولى يف تطوير خريطة المنهج الدراسي يف تحديد 

نطاق المنهج للدراسي ومعدل التسريع.

ُّم القراءة  يجب أن يتضمن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع تعل
ُّم الحساب، باإلضافة إلى محتوى المواد الدراسية  والكتابة وتعل

األخرى، مثل الدراسات االجتماعية والعلوم، التي يحتاج إليها 
المتعلمون الجتياز امتحانات إكمال التعليم االبتدائي. وينبغي أن 

يتضمن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع أيضاً التعلم االجتماعي-
العاطفي. وعالوة على ذلك، قد يتضمن محتوى خاصاً بالسياق، مثل 

المهارات الحياتية والحد من مخاطر الكوارث ذات الصلة بحياة 
متعلمي التعليم الُمتسارع.

وعند تحديد معدل التسريع، فإن الحاجة إلى مراجعة المنهج 
الدراسي بسرعة أكبر ينبغي أن تُوازَن مع حقائق المدة التي 

يستغرقها المتعلمون يف اكتساب مهارات معينة. ويعتمد ذلك على 
كثير من العوامل، بما يف ذلك أعمار المتعلمين والنضج المعريف، 

والخبرات األساسية مثل الخبرات التعليمية، وعدد ساعات التدريس، 
ومقدار المحتوى الذي ينبغي تغطيته )نطاق التعليم الُمتسارع(. ومع 

أنه يجري تكثيف المنهج الدراسي، ال يزال هناك حاجة إلى وقت كاٍف 
ُّم  لمتعلمي برنامج التعليم الُمتسارع الكتساب معارف ومهارات تعل
القراءة والكتابة والحساب وغيرها من المعارف والمهارات األساسية، 

بدالً من مراجعة المواد بسرعة كبيرة.

كيفية تحديد نطاق التسريع ومعدله

قبل وضع خريطة المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع، يجب اإلجابة عن سؤالين تأسيسيين: 

أي المستويات والصفوف والمواد من المنهج الدراسي الوطني )والمحتويات األخرى ذات الصلة( سيجري تدريسها، ومتى . 	
سيجري تدريسها يف برنامج التعليم الُمتسارع؟ )يشير ذلك إلى النطاق(

ما هو اإلطار الزمني المعقول لتدريسها؟ )يشير ذلك إلى معدل التسريع(. 	

يمكن النظر يف اإلجابات عن هذه األسئلة بما يتصل بأربعة مجاالت: 

مستويات التعليم الُمتسارع ومعدل التسريع لكل مستوى. 	

المجاالت األكاديمية الُمراد تغطيتها. 	

الكفاءات االجتماعية-العاطفية الُمراد تدريسها. 	

المحتوى اآلخر الخاص بالسياق الُمراد إدراجه. 	

ُّم  بالنسبة إلى كل من هذه المجاالت، يجب مراعاة أو تضمين أشياء معينة )انظر الشكل 11(. على سبيل المثال، يجب إدراج تعل
ُّم الحساب وغيرها من المواد الدراسية القابلة لالمتحان، ويجب تحديد صفوف وزارة التربية والتعليم التي  القراءة والكتابة وتعل

تتوافق معها مستويات برنامج التعليم الُمتسارع.

يصف معدّل التسارع نسبة اإلطار الزمني 
للمدرسة النظامية إلى اإلطار الزمني لبرنامج 
التعليم الُمتسارع. فعلى سبيل المثال، يكون 
لبرنامج التعليم الُمتسارع الذي يكتسب فيه 

المتعلمون ما يعادل الصفوف من 1 إلى 6 يف ثالث 
سنوات معدل تسريع يبلغ 1:2.

يُحدِّد نطاق المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع أي 
المستويات والصفوف والمواد الدراسية من 

المناهج الوطنية )وربما المحتوى اإلضايف ذي 
الصلة( التي سيجري تضمينها يف المنهج الدراسي 

للتعليم الُمتسارع.
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الشكل 11: المجاالت األربعة لتطوير نطاق التسريع ومعدله

من أجل تحديد نطاق التسريع ومعدله، من الضروري جمع معلومات أساسية مفيدة، ومدخالت من أصحاب المصلحة الرئيسيين، 
والمواد والموارد التي توجه عملية صنع القرار يف تصميم البرنامج وتنفيذه. تشارك وزارة التربية والتعليم والوكاالت الحكومية 

األخرى ذات الصلة وفرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي والشركاء المنفذين وأعضاء المجتمع المحلي يف عملية جمع المعلومات 
واتخاذ القرارات، غير أن أدوارهم ستختلف وفقاً للسياق المحلي. على سبيل المثال، قد تحدد وزارة التربية والتعليم والوكاالت 

الحكومية األخرى ذات الصلة نطاق التسريع ومعدله بناءً على السياسة أو األهداف الوطنية، أو قد تُوافق على نطاق ومعدل تسريع 
مقترح من قبل فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي والشركاء المنفذين. وينبغي أيضاً طلب الُمدخالت من المجتمع المحلي الذي 
يستهدفه برنامج التعليم الُمتسارع من أجل فهم السمات الشخصية واالحتياجات والتفضيالت الخاصة بمتعلمي التعليم الُمتسارع، 

بحيث يمكن أن يتضمن المنهج الدراسي مواضيع ومواد دراسية هاّمة لهم وذات صلة بثقافات المتعلمين وحياتهم. وتتمثل الطريقة 
األفضل لجمع المدخالت من المجتمع المحلي ومن أي شخص آخر يف إصدار قرار محلي.

يوضح الجدول 7 اإلجراءات المقترحة واألسئلة التوجيهية التخاذ القرارات حول نطاق التعليم الُمتسارع ومعدل التسريع. والتخاذ 
قرارات بشأن مستويات التعليم الُمتسارع، ومعدل التسريع، والمحتوى الذي سيجري تدريسه )على سبيل المثال، كفاءات المواد 
الدراسية األكاديمية، واالجتماعية-العاطفية، والكفاءات الخاصة بالسياق(، من الهامّ تحليل الموارد المالية والبشرية المتاحة لتطوير 
المنهج الدراسي، ومراجعة السياسات واألهداف الوطنية ذات الصلة، وجمع الوثائق والمواد ذات الصلة، والحصول على مدخالت من 

المجتمع المحلي، وفهم االحتياجات االجتماعية-العاطفية للمتعلمين.

مستويات برنامج التعليم الُمتسارع ومعدل 
التسريع لكل مستوى

حَدِّد:
مستويات التعليم المتسارع	 
مستويات صفوف وزارة التربية والتعليم 	 

التي يتوافق معها كل مستوى من مستويات 
التعليم الُمتسارع

كم عدد مستويات التعليم المتسارع التي 	 
سيجري تطويرها يف الوقت الحاضر

المجاالت األكاديمية الُمراد تغطيتها
تشمل:
ُّم القراءة والكتابة	  تعل
ُّم الحساب	  تعل
المواد الدراسية المطلوبة العتماد مقرر 	 

التعليم المتسارع
 المواد الدراسية والمواضيع التي تُستخدم	 

يف امتحان إكمال التعليم االبتدائي

الكفاءات االجتماعية-
العاطفية الُمراد تديرسها

تشمل:
 الكفاءات االجتماعية-العاطفية المحددة	 

التي حتاج إليها متعلمو التعليم الُمتسارع 
التي يستهدفها برنامج التعليم الُمتسارع 

 هذا، بما يف ذلك المهارات التي تدعم
نجاح متعلمي التعليم الُمتسارع 

يف المدرسة والعمل

المحتوى اآلخر الخاص 
بالسياق الُمراد إدراجه

تشمل:
المواد الدراسية ذات الصلة بالسياق المحلي 

ومتعلمي التعليم الُمتسارع، مثل:
التربية الصحية	 
خفض مخاطر الكوارث	 
حقوق النساء والفتيات	 
المهارات الحياتية	 
المهارات المهنية أو مهارات التوظيف	 
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الجدول 7: اإلجراءات واألسئلة التوجيهية إلثراء نطاق التعليم الُمتسارع ومعدله

األسئلة التوجيهيةاإلجراءات

التعرف على متعلمي 
التعليم الُمتسارع.

ما هو النطاق العمري لألطفال والشباب المستهدَفين مّمن تجاوزوا سن المدرسة وَمن هُم خارج 
مقاعد الدراسة الذين سيصل إليهم برنامج التعليم الُمتسارع؟ 

ما هي الخصائص الديمغرافية األخرى للمجموعة )المجموعات( المستهدفة يف ما يتعلق بالجنس، 
والدين/العرق، وحالة اإلعاقة، وحالة النزوح؟

ما هي المسؤوليات األخرى التي تقع على عاتق المتعلمين المستهدفين، ومنها على سبيل المثال 
الحاجة إلى العمل، ورعاية األطفال؟

ما هي أهداف المتعلمين المستهدفين بعد إكمال برنامج التعليم الُمتسارع؟

ما هي الخبرات والمستويات التعليمية/خبرات ومستويات التعلم السابقة لدى 
المتعلمين المستهدفين؟

تحليل الموارد المالية 
والبشرية المتاحة للتطوير 

األولي للمناهج الدراسية.

كم عدد مستويات المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع التي تسمح لنا مواردنا الحالية 
بتطويرها مبدئياً؟

استعراض السياسات 
واألهداف اإلرشادية 
الوطنية ذات الصلة.

ما رأي السياسات واألهداف الوطنية يف معايير اعتماد المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع؟

هل هناك أي سياسة بشأن لغة التدريس يف برامج التعليم الُمتسارع؟

هل هناك أي سياسة بشأن معدل التسريع يف برامج التعليم الُمتسارع؟

 جمع الموارد، مثل
 المنهج الدراسي

الوطني للتعليم االبتدائي 
ومتطلبات امتحانات 

إكمال التعليم 
 االبتدائي، من أجل

تحديد الحد األدنى من 
المتطلبات األكاديمية 

للمنهج الدراسي 
للتعليم الُمتسارع.

ُّم القراءة والكتابة والحساب يف  أي مستويات صفوف وزارة التربية والتعليم يتوافق معها تعل
التعليم الُمتسارع؟

يف السياقات المتعددة اللغات، كيف سيضمن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع اكتساب 
المتعلمين لغة النظام المدرسي النظامي )على سبيل المثال، يف حالة بدء التدريس يف اللغة األم(؟ 

ما هي المواد والمواضيع التي تُختبَر يف امتحان إتمام التعليم االبتدائي الوطني؟

ُّم الحساب، ما هي المواد الدراسية ومجاالت المواضيع  ُّم القراءة والكتابة وتعل إلى جانب تعل
الموجودة يف المناهج الوطنية التي ينبغي مراعاتها يف المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع؟

كيف تؤخذ متطلبات الشهادة، ووقت التدريس، ومعدل التسريع يف االعتبار عند اتخاذ قرارات حول 
ُّم الحساب )أي التكامل مقابل الوقت  ُّم القراءة والكتابة وتعل كيفية تدريس محتوى يتجاوز تعل

التعليمي المنفصل(؟

جمع مدخالت 
من المجتمع المحلي.

كيف سنجمع المدخالت من أعضاء المجتمع المحلي؟

ماذا يمكن أن يخبرنا أفراد المجتمع المحلي عن أولويات مناهجهم الدراسية؟

ما هي المواد الدراسية الخاصة بالسياق، مثل اللغات الثانية والثالثة أو التعليم الديني، 
الهاّمة للمجتمع المحلي؟

تحديد االحتياجات 
االجتماعية-العاطفية 
والمتعلقة بالسالمة 
والصحة للمتعلمين.

كيف سنتفهم احتياجات التعلم االجتماعي-العاطفي للمتعلمين يف هذا السياق؟

ما هي الكفاءات االجتماعية-العاطفية المحددة التي يحتاج إليها المتعلمون يف برنامج 
التعليم الُمتسارع هذا؟

هل يحتاج المتعلمون إلى معلومات محددة للحفاظ على صحتهم وأمانهم )على سبيل المثال، 
معلومات عن العنف القائم على النوع االجتماعي، وسالمة المناجم، واألمراض المعدية، والصحة 

الجنسية واإلنجابية، والكوارث الطبيعية(؟ 
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نصيحة! إذا كانت الموارد المالية تمنع تطوير 
المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع بالكامل، 

يرجى التأكد من تحديد أجزاء المنهج الدراسي 
للتعليم الُمتسارع التي سيجري تطويرها أوالً 

والتي سيجري تطويرها الحقاً.

ال يلزم إنجاز اإلجراءات لتوليد المعلومات الالزمة التخاذ قرارات حول 
نطاق التسريع ومعدله بترتيب محدد. وقد تُستكَمل بعض أجزاء 

المعلومات وعملية جمع الموارد بالتوازي مع أجزاء أخرى، وينبغي أن 
تعقد المناقشات حول هذه األجزاء بانتظام، حيث يلزم اتخاذ القرارات 

المتعلقة بنطاق التسريع ومعدله على نحو مترادف.

يمكن استخدام المعلومات والمدخالت والموارد التي جمعت لتحديد 
نطاق ومعدل تسريع المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع. ويرجى 

التأكد من تسجيل القرارات التي تتناول كل مجال من المجاالت 
المتعلقة بنطاق التعليم الُمتسارع الموضح - مستويات التعليم 

الُمتسارع ومعدل التسريع، والمواد الدراسية األكاديمية، والكفاءات 
االجتماعية-العاطفية، والمحتوى الخاص بالسياق الذي سيُدرج يف 

المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع.

يوضح الشكل 12 مثاالً على نطاق ومعدالت التسريع من اثنين من برامج التعليم الُمتسارع المختلفة.

الشكل 12: أمثلة على نطاق التعليم الُمتسارع ومعدل تسريعه

الحزمة أ 
األردو

اإلنجليزية
الرياضيات

حزمة مهارات
اإللمام بالقراءة

والكتابة األساسية
األردو

الرياضيات

اإلنجليزية الوظيفية 
المهارات الحياتية

مهارات ادّخار 
الدخل/المهارات

بين األجيال

الحزمة ب 
األردو

اإلنجليزية
الرياضيات

الحزمة  ج
األردو، اإلنجليزية، الرياضيات، 

العلوم العامة، الدراسات 
االجتماعية (بما فيها األخالقيات، 
اإلسالميات، المهارات الحياتية)، 

التوجيه المهني

الحزمة األساسية
(ما قبل المهني)

األردو، الرياضيات، المهارات 
الحياتية، اللغة اإلنجليزية 
الوظيفية، ما قبل المهني، 

التوجيه المهني

هر
ش

8 أ
هر

ش
8 أ

هر
ش

8 أ

التدريب
اإلضايف

التعلـيــم الثـانـوي
أو المهني، والتوظيف

برنامج التعليم الُمتسارعالتعليم االبتدائي النظامي
شهادة التعليم االبتدائي

الصف 8
الصف 7
الصف 6
الصف 5
الصف 4
الصف 3
الصف 2
الصف 1

المستوى الثالث

المستوى الثاني

المستوى األول

كاشي
الصف األول 

الصف الثاني
الصف الثالث
شهادة اإللمام

بالقراءة والكتابة

الصف الرابع 
الصف الخامس

شهادة التعليم االبتدائي

تعليم أساسي غير
محو أمية الكبار (6 أشهر)نظامي (32 شهراً)

©المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / بسام دياب
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 الخطوة 2: تحديد معايير المحتوى وتطوير
واصفات مستوى برنامج التعليم الُمتسارع

تتمثل الخطوة الثانية يف تطوير خريطة المنهج الدراسي يف 
تحديد معايير المحتوى وواصفات مستوى التعليم الُمتسارع. 

على نحو عام، تصف معايير المحتوى وواصفات المستوى 
المعرفة والمهارات ذات األولوية يف مواد دراسية مختارة وتحدد 
الكفاءة لكل من مستويات التعليم الُمتسارع. وسيجري تطوير 
النواتج ذات األولوية وأهداف الدرس الحقاً من معايير المحتوى 

وواصفات المستوى. يوضح الشكل 13 العالقة بين معايير 
المحتوى وواصفات المستوى والنواتج ذات 

األولوية وأهداف الدرس.

ستتفاوت صياغة ومحتوى معايير المحتوى وواصفات المستوى وينبغي أن تحددها وزارة التربية والتعليم أو الوكاالت الحكومية 
المرتبطة بها و/أو فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي. ويمكن اعتماد معايير المحتوى وواصفات المستوى للتعليم الُمتسارع أو 
تكييفها من المنهج الدراسي الوطني للتعليم االبتدائي أو قد يجري إنشاؤها خصيصاً لبرنامج التعليم الُمتسارع. ويوضح الشكل 14 

ُّم القراءة والكتابة يف التعليم الُمتسارع وواصف المستوى الذي يدعمه. مثاالً لمعيار محتوى تعل

ُّم القراءة والكتابة للتعليم الُمتسارع   الشكل 14: مثال على معيار محتوى تعل

11 ترد األمثلة على معايير المحتوى، وواصفات المستوى، والنواتج ذات األولوية، وأهداف الدرس، وأنشطة التدريس والتعلم المستخدمة يف هذه الوثيقة ألغراض التوضيح فقط. وال 
يُقصد منها أن تكون شاملة لجميع األهداف الممكنة، وال يُقصد منها أن تشير ضمناً إلى أنها األهداف أو األنشطة “الصحيحة”. وينبغي أن تصدر القرارات المتعلقة بصياغة ومحتوى 

جميع األهداف واألنشطة من قِبل فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي وينبغي لها أن تستند إلى المنهج الدراسي الوطني وأن تتوافق معه.

الشكل 13: العالقة بين معايير المحتوى وواصفات المستوى والنواتج ذات 
األولوية وأهداف الدرس.

تصف معايير محتوى التعليم الُمتسارع الكفاءات الرئيسية 
المشمولة يف أي مادة دراسية. تُعدّ معايير محتوى التعليم 
الُمتسارع غير محددة بمستوى معين. وتسري على جميع 

مستويات تدريس المنهج. 

واصفات مستوى التعليم الُمتسارع هي أهداف تعليمية واسعة تصف ما ينبغي لمتعلمي التعليم الُمتسارع أن يعرفوه وأن 
يكونوا قادرين على أدائه بنهاية كل مستوى للتعليم الُمتسارع. وتقيس واصفات مستوى التعليم الُمتسارع التقدم الُمحرز 

نحو معايير المحتوى وتساعد يف ضمان أن يكون متعلمو التعليم الُمتسارع على المسار الصحيح الكتساب الكفاءات األساسية 
المكافئة لما يوجد يف نظام التعليم النظامي يف نهاية برنامج التعليم الُمتسارع.

ال تشمل واصفات مستوى برنامج التعليم الُمتسارع جميع المعارف والمهارات الموجودة يف المنهج الدراسي الوطني. وهي 
تحدد وتصف المعرفة والمهارات األساسية فقط التي يمكن للمتعلمين استخدامها عبر مواد دراسية متعددة ويف سياقات 

متعددة. وينبغي لواصفات مستوى برنامج التعليم الُمتسارع أن تتضمن الكفاءات ومهارات التفكير الخاصة بالمادة الدراسية.

معايير المحتوى

واصفات المستوى

النواتج ذات األولوية

أهداف الدرس

معايير المحتوى:11
استخدام االستراتيجيات والمهارات المناسبة لقراءة مجموعة متنوعة من 

النصوص وفهمها وتقييمها واالستجابة لها

واصفات المستوى:
بنهاية المستوى 1 من التعليم الُمتسارع، يمكن للمتعلمين:

تحديد المعلومات الهاّمة يف النصوص التي يقرأونها وتلك التي تُقرأ عليهم  	
بصوت عال وإعادة سردها والتعلم منها.
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كيفية تحديد معايير المحتوى وتطوير واصفات المستوى

لتطوير معايير المحتوى وواصفات المستوى، ينبغي لوزارة التربية والتعليم والوكاالت الحكومية المرتبطة بها وأعضاء فرقة العمل 
المعنية بالمنهج الدراسي استعراض وتحليل ومناقشة الموارد المتعلقة بكل مادة دراسية يف نطاق المنهج الدراسي للتعليم 

الُمتسارع. وقد تشمل هذه الموارد ما يلي:

أدلة المنهج الدراسي الوطني للتعليم االبتدائي لكل مادة دراسية ومستوى صف المدرجة يف نطاق المنهج الدراسي  	
للتعليم الُمتسارع

المناهج الدراسية األخرى المتعلقة ببرنامج التعليم الُمتسارع، مثل برنامج التعليم الُمتسارع الحالي أو التعليم األساسي  	
البديل أو تعليم الكبار أو التعلم االجتماعي-العاطفي أو المناهج الدراسية للمهارات الحياتية.

معلومات عامة حول ما يُختبَر يف امتحانات إتمام التعليم االبتدائي )إذا أمكن( 	

ُّم الحساب والتعلم االجتماعي- 	 ُّم القراءة والكتابة وتعل األدلة الدولية والموارد األخرى المتعلقة بالكفاءات الرئيسية لتعل
العاطفي، وخاصة للمراهقين12

قد يكون تحليل فجوة المناهج الدراسية الحالية جزءاً من هذه العملية لتحديد الكفاءات المفقودة أو مواد المنهج الدراسي المحددة.

تُوفّر معايير محتوى التعليم الُمتسارع المصممة جيداً وواصفات المستوى الفرصة األولى لتكثيف المنهج الدراسي الوطني من 
خالل إعطاء األولوية للمعرفة والمهارات األساسية ذات التفعيل المرتفع يف المواد الدراسية. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يلبي كل 
معيار محتوى وواصف مستوى اثنين على األقل من المعايير الثالثة التالية: القدرة على التحمل، والتفعيل، واألهمية األكاديمية. 

ويتضمن الشكل 15 األسئلة التي ينبغي مراعاتها يف ما يتعلق بهذه المعايير.

الشكل 15: المعايير الثالثة لمعايير محتوى التعليم الُمتسارع وواصفات المستوى الجيدة

ُّم االجتماعي-العاطفي. ومع ذلك، يكشف استعراض المنشورات والكفاءات التي  ُّم الحساب أو التعل ُّم القراءة والكتابة أو تعل 12 ال توجد مجموعة عالمية واحدة من الكفاءات لتعل
حددتها مجموعة متنوعة من البلدان عن بعض القواسم المشتركة. وينبغي لوزارة التربية والتعليم والهيئات الحكومية ذات الصلة تحديد مجموعة الكفاءات التي تستند إليها 

معايير محتوى التعليم الُمتسارع.

القدرة على التحمل

التفعيل

األهمية األكاديمية

هل ستساعد المعرفة والمهارات الموضحة يف معيار المحتوى وواصفات المستوى الداعمة 
المتعلمين يف العمل بشكل أكثر فاعلية يف الحياة اليومية وكأعضاء يف المجتمعات المحلية والوطنية 

والعالمية؟

هل يمكن استخدام المعرفة والمهارات الموضحة يف معيار المحتوى وواصفات المستوى الداعمة 
عبر مواد دراسية متعددة ويف سياقات متعددة؟

هل المعارف والمهارات الموصوفة يف معيار المحتوى وواصفات المستوى الداعمة مطلوبة للنجاح 
يف امتحان إكمال التعليم االبتدائي و/أو يف التعليم الثانوي؟
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يمكن اختيار معايير المحتوى من المنهج الدراسي الوطني، أو يمكن تطويرها حسب الحاجة. وتُنظَّم معايير المحتوى عموماً حسب 
سلسلة المحتوى أو العنوان أو الموضوع مثل التاريخ والجغرافيا واالقتصاد والتربية المدنية يف إطار الدراسات االجتماعية، والمعنى 

العددي والعمليات، والجبر، والهندسة، والقياس، واإلحصاءات، واالحتماالت ضمن مادة الرياضيات. ومع ذلك، يختلف المحتوى 
حسب البلد، وينبغي لبرامج التعليم الُمتسارع تنظيم معايير المحتوى الخاصة بها بما يتماشى مع المنهج الدراسي الوطني.

قد تتضمن واصفات المستوى يف برنامج التعليم الُمتسارع المعرفة والمهارات التي لم يجر تناولها يف مستوى الصف المقابل يف 
َّط الضوء عليها يف مستويات مختلفة. على سبيل المثال، قد تظهر الكتابة واستيعاب القراءة  المنهج الدراسي الوطني، أو التي يُسل

وحل المسائل الرياضية يف المستويات السابقة من برنامج التعليم الُمتسارع مقارنة بالمستويات المقابلة يف 
المنهج الدراسي الوطني.

من أجل إثبات أن منهج التعليم الُمتسارع يتوافق مع المناهج الوطنية، ينبغي إصدار وثيقة تربط بوضوح معايير التعليم 
وواصفات المستوى بالمنهج الدراسي الوطني. وينبغي كتابة جميع معايير المحتوى وواصفات المستوى بلغة واضحة وبسيطة 

يمكن لمعلمي التعليم الُمتسارع فهمها.

دمج مهارات التفكير يف معايير المحتوى وواصفات المستوى

ينبغي كتابة معايير محتوى التعليم الُمتسارع وواصفات مستوى التعليم الُمتسارع لبناء المعرفة بمحتوى المادة الدراسية 
ومهارات التفكير بشكل صريح. توضح المستويات الستة لتصنيف بلوم تطور مهارات التفكير من األبسط إلى األكثر تعقيداً 

)انظر الشكل 16(.

الشكل 16: تصنيف بلوم

بُغْيَة إبعاد المتعلمين عن االعتماد على مهارات الحفظ واالسترجاع بالتلقين، ينبغي أن تتضمن معايير محتوى التعليم الُمتسارع 
مهارات التفكير العليا، وينبغي أن تتناول جميع واصفات مستوى التعليم الُمتسارع كل مستويات تصنيف بلوم، بحيث يمكن 

للمتعلمين يف جميع المستويات بناء مهارات التفكير العليا، كما هو موضح يف الشكلين 17 و18.

ضمن كل مستوى من مستويات برنامج التعليم الُمتسارع أو المادة الدراسية أو السلسلة أو العنوان، وحتى داخل الدروس، هناك 
تقدم مرحلي من العمليات المعرفية األبسط إلى األصعب. وبمعنى آخر، يف المراحل المبكرة من المحتوى الجديد، ينبغي أن يُتوقع 
من المتعلمين أن يتذكروا الحقائق والمفاهيم األساسية أو يشرحوا األفكار، بينما يف المراحل الالحقة من المحتوى الجديد، ينبغي أن 

يكونوا قادرين على استخدام معارفهم ومهاراتهم يف التقييم، وتبرير القرار، أو إنتاج عمل أصلي.

مع تقدم المتعلمين من خالل مستويات برنامج التعليم الُمتسارع، فإنهم يطبّقون المهارات عبر جميع مستويات تصنيف بلوم 
على النصوص أو المسائل المعقدة بشكل متزايد أو بمستوى أعلى من االستقاللية. وبمعنى آخر، يف مستويات التعليم الُمتسارع 

المبكرة، سوف يتقدمون من مهارات التفكير األسهل )التذكر/الفهم( إلى مهارات التفكير العالية المستوى )التقييم واإلبداع( بنصوص 

أنِشئ 

قَـيِّـــم 

حـــــــلِّل  

طــــبِّــــــــق

افْـــــهَـــــــــــم 

تَــــــــذكَّــــــــــــــر

إنتاج عمل جديد أو أصلي  
وغ، التأليف، التحقق   التصميم، التجميع، البناء، التخمين، التطوير، الّصَ

برِّر موقفاً أو قراراً  
التقييم، المناقشة، المدافعة، إطالق أحكام، االختيار، الدعم، التقدير، النقد، الترجيح

ِصل الروابط بين األفكار 
التمييز، التنظيم، الربط، المقارنة، التباين، التفريق، الفحص،

التجريب، السؤال، االختبار 
استخدام المعلومات يف أوضاع جديدة 

التنفيذ النظري، التنفيذ العملي، الحل، االستخدام، العرض،
التفسير، التشغيل، الجدولة، الرسم 

ح األفكار أو المفاهيم شر
التصنيف، الوصف، المناقشة، الشرح، التحديد، تحديد الموقع،

االعتراف، اإلبالغ، االختيار، الترجمة

تذكَّر الحقائق والمفاهيم األساسية 
التحديد، التكرار، اإلدراج يف قائمة، الحفظ، اإلعادة، الذِّكر 
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سهلة مثل الُجمل أو الفقرات. ويف مستويات التعليم الُمتسارع الالحقة، سينتقلون تدريجياً من مهارات التفكير األدنى إلى المستوى 
األعلى مع نصوص أصعب، مثل المقاالت القصيرة أو الكتب. ويف الرياضيات، على سبيل المثال، سوف يتقدمون من خالل مستويات 

مختلفة من مهارات التفكير بدءاً من األعداد ضمن فئة العدد 100، واالنتقال إلى األعداد ضمن فئة العدد 10000، وبعد ذلك إلى 
األعداد ضمن فئة العدد 1000000. ويف النهاية، ستغطي جميع مستويات التعليم الُمتسارع مستويات تصنيف بلوم كلها، مع زيادة 

صعوبة النص بحسب المستوى.
ُّم القراءة والكتابة الشكل 17: مثال على واصفات المستوى يف مجال تعل

ُّم الحساب الشكل 18: مثال على واصفات المستوى يف مجال تعل

معايير تعلُّم القراءة والكتابة: القراءة
معايير المحتوى: استخدم االستراتيجيات والمهارات المناسبة لقراءة مجموعة متنوعة من االختبارات واستيعابها 

وتقييمها واالستجابة لها� 

مستوى صعوبة النصوص

بنهاية المستوى 1،
يمكن لمتعلّمي التعليم الُمتسارع:

1   تعريف المعلومات الهامّة يف 
النصوص البسيطة التي 

يقرأونها على نحوٍ مستقل أو 
بمساندة المعلِّم، وإعادة 

سردها، والتعلُّم منها
 

2   تحديد غرض النصوص التي 
تُقرأ عليهم بصوت عالٍ 

وفهمها وتلخيصها
واالستجابة لها

1 تعريف المعلومات الهامّة يف 
النصوص التي يقرأونها على 

نحوٍ مستقل، وإعادة سردها، 
 والتعلُّم منها

2 تحديد الغرض من المعلومات 
الواردة يف النصوص التي 

يقرأونها على نحو مستقل 
وفهمها وتلخيصها

واالستجابة لها

ت التفكير
صعوبة مهارا

ستوى 
م

بنهاية المستوى 2،
يمكن لمتعلّمي التعليم الُمتسارع:

بنهاية المستوى 3،
يمكن لمتعلّمي التعليم الُمتسارع:

1 تعريف المعلومات الهامّة يف 
نصوص متعددة ذات صلة، 

وإعادة سردها، والتعلُّم منها

2 تحديد أغراض النصوص 
المتعددة ذات الصلة وفهمها 

 وتلخيصها واالستجابة لها

السلسلة الحسابية: األعداد والعمليات
معايير المحتوى: تمثيل وحل المسائل باستخدام الجمع والطرح

مستوى صعوبة المسائل 

ت التفكير
صعوبة مهارا

ستوى 
م

بنهاية المستوى 1،
يمكن لمتعلّمي التعليم الُمتسارع:

بنهاية المستوى 2،
يمكن لمتعلّمي التعليم الُمتسارع:

بنهاية المستوى 3،
يمكن لمتعلّمي التعليم الُمتسارع:

�1 تمثيل الحقائق المتعلقة 
بالجمع والطرح بأعداد مكوّنة 

من رقمين�

�2 حل وإنشاء مسائل الجمع 
والطرح ضمن فئة العدد 100 

باستخدام أجسام وصور 
وأمثلة من الحياة الواقعية، 

وكذلك أرقام ورموز
رياضية مناسبة� 

�1 تمثيل الحقائق المتعلقة 
بالجمع والطرح بأعداد مكوّنة 

من 4 أرقام�

�2 حل وإنشاء مسائل الجمع 
والطرح ومسائل الكلمات 
المكونة من خطوة واحدة 

وخطوتين ضمن فئة العدد 
10000 باستخدام أمثلة من 
الحياة الواقعية وأرقام ورموز 

رياضية مناسبة� 

�1 تمثيل مسائل الجمع والطرح 
بأعداد مكونة من 6 خانات�

�2 حل وإنشاء مسائل الجمع 
والطرح ومسائل الكلمات 

المكونة من خطوة واحدة أو 
خطوتين ضمن فئة العدد 

1000000 باستخدام أمثلة 
من الحياة الواقعية وأرقام 

ورموز رياضية مناسبة� 
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ُّم القراءة والكتابة  تطوير معايير المحتوى وواصفات المستوى يف مجال تعل

ُّم القراءة  ُّم القراءة والكتابة هو عملية معقدة قد عُرّفت بُطرق كثيرة. ومع ذلك، ويف المستوى األساسي، يمكن فهم تعل إن تعل
ُّم القراءة والكتابة يف برامج التعليم الُمتسارع المعرفة  والكتابة على أنه القدرة على التواصل من خالل القراءة والكتابة. ويشمل تعل

والمهارات التي يحتاج إليها المتعلمون لقراءة مجموعة متنوعة من المواد المكتوبة وفهمها وتحليلها وتقييمها وإنشائها لغرض 
ُّم القراءة  ُّم القراءة والكتابة يف التعليم الُمتسارع وواصفات المستوى فكرة تعل التواصل.13 ومن الهامّ أن تدعم معايير محتوى تعل

والكتابة كوسيلة للتواصل من خالل القراءة والكتابة، بدءاً من المستوى 1 من التعليم الُمتسارع. ويوضح الشكل 19 مفهوم التواصل 
من خالل القراءة والكتابة.

ُّم القراءة والكتابة بوصفه وسيلة للتخاطب من خالل القراءة والكتابة الشكل 19: تعل

نظراً ألن متعلمي التعليم الُمتسارع لديهم النضج المعريف لفهم النصوص التي يصعب عليهم قراءتها على نحو مستقل، فإن الفهم 
ُّم القراءة والكتابة يف التعليم الُمتسارع. ويحتاج  السمعي واالستجابة الشفوية هما أيضاً جزءان هامّان من المنهج الدراسي لتعل

متعلمو التعليم الُمتسارع إلى تعلم استراتيجيات لفهم مجموعة من النصوص، بما يف ذلك النصوص المناسبة ألعمارهم ومستوى 
نضجهم المعريف، لكنه قد يكون من الصعب عليهم قراءتها على نحو مستقل. ويمكنهم القيام بذلك من خالل دمج تطوير اللغة 

الشفهية والفهم السمعي.

بينما يتعيّن على متعلمي التعليم الُمتسارع أن يكتسبوا مهارات القراءة والكتابة التأسيسية بسرعة، من الهامّ أال يجري تدريسها 
ُّم القراءة  بمعزل عن القراءة واالستيعاب السمعي يف المستويات السابقة، إذ أن تطوير اللغة الشفوية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتعل

والكتابة. وبالمثل، ينبغي للمتعلمين البدء يف الكتابة، ال النسخ فقط، يف المستوى 1 من التعليم الُمتسارع، إذ إنّ هناك قاعدة بحثية 
قوية تشير إلى أن المتعلمين الذين لديهم فرصة للكتابة )حتى مع وجود أخطاء( يزيدون من قدرتهم على فهم القراءة.14

13 المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو )2013(

)2010( .Graham, S., & Hebert, M 14 انظر

تعلُّم القراءة والكتابة 
= التخاُطب من خالل 

القراءة والكتابة 

تطوير اللغة الشفهية 
واالستيعاب السمعي 

الكتابة بأسلوب 
يمكن فهمه 

القراءة من
أجل الفهم
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ُّم القراءة والكتابة يف التعليم الُمتسارع نموذج لمعايير المحتوى وواصفات المستوى لتعل

ُّم القراءة والكتابة يف التعليم الُمتسارع، والتي يمكن استخدامها مرجعاً لتطوير معايير  يقدّم الجدول 8 نموذجاً لمعايير محتوى تعل
المحتوى التي تشمل المعرفة والمهارات الالزمة لمتعلمي التعليم الُمتسارع. يرجى تذكّر أن معايير المحتوى وواصفات المستوى 

ينبغي أن تتبع، كلما أمكن ذلك، الهيكل التنظيمي وصياغة المنهج الدراسي الوطني.

ُّم القراءة والكتابة للتعليم الُمتسارع الجدول 8: نموذج لمعايير محتوى تعل

الكتابةالقراءةاللغة الشفهية والفهم السمعي

استخدام المعرفة بنظام اإلشارات يف االستماع من أجل الفهم
اللغة المكتوبة من أجل قراءة 

الكلمات المألوفة وغير المألوفة

استخدام المعرفة بنظام اإلشارات يف 
اللغة المكتوبة واصطالحات اللغة من 

أجل الكتابة بطريقة يمكن لآلخرين 
فك رموزها وفهمها

التحدث من أجل التخاطب مع جماهير 
مختلفة ألغراض مختلفة

استخدام مجموعة من 
االستراتيجيات لقراءة مجموعة 

متنوعة من النصوص وفهمها 
وتقييمها واالستجابة لها

إنشاء و/أو جمع المعلومات واألفكار 
وتنظيمها من أجل الكتابة لمجموعة 

متنوعة من األغراض والجماهير

اكتساب اللغة الشفوية ومهارات 
االستماع الالزمة للعمل بفاعلية يف الحياة 

اليومية وكعضو يف المجتمعات المحلية 
والوطنية والعالمية

استخدام البنية والتنظيم والميزات 
واألشكال والعناصر األسلوبية 

للنصوص لبناء المعنى

صياغة واستعراض وتحرير الكتابة 
األصلية، باستخدام معرفة البنية 

والتنظيم والميزات واألشكال 
والعناصر األسلوبية للنصوص، 

باإلضافة إلى التعقيبات الذاتية ومن 
األقران والمعلمين

اكتساب المعرفة بالقراءة والمهارات 
الالزمة للعمل بفاعلية يف الحياة 
اليومية وكعضو يف المجتمعات 

المحلية والوطنية والعالمية

اكتساب المعرفة بالقراءة والمهارات 
الالزمة للعمل بفاعلية يف الحياة 
اليومية وكعضو يف المجتمعات 

المحلية والوطنية والعالمية

المفردات والقواعد  
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ُّم القراءة والكتابة يف التعليم الُمتسارع والتي تتضمن مستويات متزايدة من  يقدم الجدول 9 نموذجاً من واصفات مستوى تعل
الصعوبة المعرفية داخل المستويات، باإلضافة إلى زيادة صعوبة النصوص عبر المستويات. وينبغي أن تتوافق واصفات المستوى 

بشكل واضح مع معايير المحتوى وتدعمها وأن تظهر تقدماً يف المعرفة والمهارات والتعقيد المعريف.

ُّم القراءة والكتابة يف التعليم الُمتسارع الجدول 9: نموذج واصفات مستوى تعل

 المستوى 1
من التعليم الُمتسارع

 المستوى 2
من التعليم الُمتسارع

 المستوى 3
من التعليم الُمتسارع

اللغة الشفهية 
واالستيعاب السمعي

فهم الكلمات والعبارات 
المألوفة واالستجابة لها يف 
أسئلة أو تفسيرات بسيطة

فهم المحادثات والتعليمات 
والروايات التي تتناول 

مواضيع 
مألوفة واالستجابة لها

فهم المحادثات والتفسيرات 
والتعليمات والروايات 
القصيرة ذات الطبيعة 

المعقدة إلى حد ما 
والمرتبطة بمهام ومواقف 

مألوفة واالستجابة لها

فك رموز الكلمات اليومية القراءة
أو مجموعات الكلمات 

والتعرف عليها يف 
نصوص قصيرة وبسيطة

فك رموز الكلمات البسيطة 
المألوفة والتعرف عليها، عن 

طريق تقسيم الكلمات إلى 
مقاطع وتطبيق قواعد النطق

فك رموز أكثر الكلمات 
شيوعاً وغير المألوفة 

والتعرف عليها يف نص قصير 
إلى متوسط الطول من خالل 

االعتماد على معرفة 
المحتوى والمفردات 

الشفوية، وتقسيم الكلمات 
إلى أجزاء، وتطبيق قواعد 

النطق، 
وتعديل سرعة القراءة

إجراء بعض التعديالت الكتابة
البسيطة على الكتابة 

اليدوية والتهجئة وعالمات 
الترقيم والكتابة باألحرف 

الكبيرة، بناءً على 
التعقيبات الواردة من 

اآلخرين 
وباستخدام نموذج أو دليل

إجراء تعديالت بسيطة على 
القواعد )صيغة الفعل 

البسيط المضارع 
والمستقبل، توافق الفعل 
مع الفاعل(، كتابة األحرف 

الكبيرة يف بداية الجملة، 
والتهجئة وعالمات الترقيم 

)نقاط نهاية 
السطر، بعض الفواصل(

إجراء كثير من التعديالت 
البسيطة على القواعد )مثل 

توافق صيغة الفعل 
البسيط(، والتهجئة، وعالمات 

الترقيم )مثل النقاط، 
واألحرف الكبيرة، وبعض 
الفواصل(، وبنية الجملة 

)مثل الجمل المركبة وبعض 
الجمل المعقدة(، واستخدام 

اللغة، وهيكل النص 
باستخدام أدوات مثل قوائم 

تهجئة الكلمات وقوائم 
مراجعة التحرير البسيطة
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تطوير معايير المحتوى وواصفات المستوى يف مجال الحساب 
ُّم الحساب بأنه محو األمية يف الرياضيات. وينصب تركيز الحساب على تطبيق المهارات والمعرفة الرياضية  يمكن تعريف تعل

يف المدرسة والعمل والحياة اليومية.15 ولذلك أثران على تطوير معايير المحتوى وواصفات المستوى يف مجال الحساب يف 
التعليم الُمتسارع. أوالً، ينبغي أن تؤكد معايير المحتوى وواصفات المستوى يف مجال الحساب يف التعليم الُمتسارع على 

المعرفة والمهارات الحسابية األكثر أهمية يف الحياة اليومية للمتعلمين وقدرتهم على االنتقال بنجاح إلى المدرسة النظامية أو 
ُّم  غيرها من المسارات االنتقالية البديلة. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي لمعايير المحتوى وواصفات المستوى يف مجال تعل
الحساب يف التعليم الُمتسارع أن تتناول حل المسائل وتطبيق المعرفة والمهارات الحسابية على مجموعة متنوعة من 

السياقات، جنباً إلى جنب مع المهارات الرياضية التأسيسية.

من الهامّ أن تدعم معايير المحتوى وواصفات المستوى يف مجال الحساب يف التعليم الُمتسارع داخل كل سلسلة فكرة أن المقصود 
ُّم الحساب هو فهم المفاهيم الرياضية وتطبيق هذه المفاهيم يف حّل المسائل والحياة اليومية )انظر الشكل 20( وال يكفي  من تعل

الحفظ بالتلقين لإلجراءات والمصطلحات، والصيغ. وينبغي تضمين استراتيجيات حل المسائل، وفرص التفكير الرياضي، وتطبيقات 
الحياة الواقعية يف كل سلسلة، بدءاً من المستوى 1 من التعليم الُمتسارع.

الشكل 20: الحساب بوصفه تطبيقاً للمهارات والمعرفة الرياضية يف سياقات متنوعة

تُنّظم سالسل المعرفة والمهارات الحسابية بشكل مختلف يف بلدان مختلفة، غير أن جميع السالسل تتضمن أعداداً )بما يف ذلك 
معنى الحس العددي والخصائص والعمليات(؛ والقياس؛ والهندسة؛ والبيانات، واإلحصاءات، واالحتماالت؛ والجبر )بما يف ذلك األنماط 

والجمل العددية المفتوحة والمعادالت(.

ُّم القراءة والكتابة، قد يحتاج متعلمو التعليم الُمتسارع إلى الدعم للوصول إلى مسائل الكلمات  تماماً كما هي الحال يف تعل
المكتوبة المناسبة ألعمارهم ومستوى نضجهم المعريف والتي يصعب عليهم قراءتها بشكل مستقل.

15 المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو )2013(

حل المسائل 
والتفكير الرياضي 

تعلُّم الحساب = تطبيق 
المعرفة بالرياضيات 

ومهاراتها على مجموعة 
متنوعة من السياقات 

الصالت
بالعالم

الحقيقي 

المعرفة 
بالرياضيات 

ومهاراتها
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ُّم الحساب يف التعليم الُمتسارع نموذج لمعايير المحتوى وواصفات المستوى يف مجال تعل

يقدّم الجدول 10 نموذجاً لمعايير محتوى الحساب يف التعليم الُمتسارع التي يمكن استخدامها كمرجع.

الجدول 10: نفس معايير محتوى الحساب يف التعليم الُمتسارع

البيانات واإلحصاءات واالحتماالتالهندسة والقياسالعدد والعمليات والتفكير الجبري

فهم وتمثيل األعداد، بما يف ذلك األعداد 
الكاملة واألعداد الصحيحة 

والكسور والكسور العشرية

تحديد أشكال ثنائية األبعاد و/أو أجسام 
ثالثية األبعاد ووصفها وتصنيفها ومقارنتها 

وتمثيلها باالستعانة 
بمعرفة سماتها المحددة

جمع البيانات وقراءتها 
واستخالص النتائج منها

إظهار الفهم للنظام العددي 
والقيمة المكانية

إظهار الفهم للجمع والتحويل والحركة 
والموضع النسبي لألشكال الهندسية 

األحادية والثنائية األبعاد

تنظيم البيانات وتمثيلها وتلخيصها 
باستخدام عرض بيانات مناسب، 
مثل جدول أو رسم بياني مناسب

استخدام العمليات الحسابية، والرموز 
المقابلة لها، وعالقات أحدها 

باآلخر لغرض الحساب

تحديد السمات القابلة للقياس وقياسها 
باستخدام أدوات 

ووحدات القياس المناسبة

إعداد تنبؤات 
واستنتاجات من البيانات

تطوير وتطبيق المعنى العددي لتقدير 
وتقييم مدى معقولية 

تقديرٍ ما أو إجابةٍ ما

استخدام القياس لوصف ومقارنة األجسام 
والسوائل يف العالم الحقيقي

فهم المفاهيم األساسية لالحتماالت 
وتطبيقها لتقييم احتمالية 

وقوع حدث أو نتيجة

إظهار فهم لعالقات األرقام حسبما يجري 
التعبير عنه يف الوظائف 

والنسب والنسب المئوية

إظهار فهم للعالقات بين وحدات القياس 
ضمن نظام قياس معيّن

التعرف على األنماط الهندسية 
والعددية ووصفها وتوسيعها

استخدم األدوات واالستراتيجيات 
المناسبة لتحديد الوقت 
وقياس الوقت المنقضي

 حل المسائل والتفكير الرياضي
والتطبيقات يف الحياة الواقعية 
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يوفر الجدول 11 نموذج واصفات مستوى الحساب يف التعليم الُمتسارع مع مستويات متزايدة من الصعوبة المعرفية داخل 
المستويات، باإلضافة إلى زيادة صعوبة النصوص عبر المستويات. وينبغي أن تتوافق واصفات المستوى بشكل واضح مع معايير 

المحتوى وتدعمها وأن تظهر تقدماً يف المعرفة والمهارات والتعقيد المعريف.

الجدول 11: نموذج واصفات مستوى الحساب يف التعليم الُمتسارع مع زيادة مستوى الصعوبة المعرفية

 المستوى 1
من التعليم الُمتسارع

 المستوى 2
من التعليم الُمتسارع

 المستوى 3
من التعليم الُمتسارع

 العمليات العددية
والتفكير الجبري

القراءة )تحديد األرقام 
والتعرف عليها(، والكتابة، 

وتفسير أنواع بسيطة للغاية 
من المعلومات الرياضية مثل 

تحديد األعداد الكاملة حتى 3 
خانات والتعرف عليها، والقيم 

النقدية الشائعة، والكسور 
الشائعة األساسية )1/2، 1/4(   

ُّر واستخدام بعض  تذك
اإلجراءات الحسابية البسيطة 
مثل العد األساسي، والفرز، 

والترتيب، والتجميع، 
والقياس، والجمع 

والطرح البسيط، والضرب 

قراءة بعض األنواع الشائعة 
للمعلومات الرياضية وكتابتها 
وتفسيرها مثل األعداد الكاملة 

والقيم النقدية واألسعار 
والكسور الشائعة )3/4، 1/10(، 

والكسور العشرية )25.، 50.، 
75.، 10.( والنسب المئوية 

)10٪ ،75٪ ،25٪ (

تذكر واستخدام اإلجراءات 
الرياضية مثل الجمع والطرح، 

والتجميع، والمقارنة بين 
عددين، والتقدير األساسي

قراءة مجموعة متنوعة من 
المعلومات الرياضية الشائعة 

وكتابتها وتفسيرها مثل: القيم 
النقدية والكسور المعيارية 

)1/8، 1/3، 1/5، إلخ(، واألرقام 
العشرية، والنسب المئوية 

)٪15، ٪30، إلخ.(

تذكّر واستخدام مخزون جيد 
من اإلجراءات الرياضية مثل 

التقدير والتقريب والضرب 
والقسمة وإضافة وطرح 

مبالغ كسرية شائعة

الهندسة والقياس
قراءة أنواع بسيطة للغاية من 

المعلومات الرياضية عن 
األشكال الهندسية ووحدات 

القياس القياسية الشائعة 
االستخدام وكتابتها وتفسيرها  

قراءة وكتابة وتفسير بعض 
األنواع الشائعة من المعلومات 
الرياضية مثل وحدات القياس 

القياسية الشائعة االستخدام 
واألشكال الهندسية الشائعة 

ومفهوم “المساحة”

قراءة مجموعة متنوعة من 
المعلومات الرياضية الشائعة 

وكتابتها وتفسيرها مثل 
وحدات القياس القياسية، 

واألشكال الهندسية بما يف ذلك 
األشكال التي تحتوي على 

مجموعة من األشكال الشائعة

 البيانات واإلحصاءات
عرض طرق بسيطة للغاية واالحتماالت

لتفسير البيانات وتمثيلها 
)الرسوم البيانية المصورة(

عرض طرق بسيطة لتمثيل 
البيانات وتفسيرها، وترتيب 

البيانات )الجداول، الرسوم 
البيانية الشريطية، الرسوم 

البيانية الخطية، الرسوم 
البيانية الدائرية(

عرض طرق لتفسير البيانات 
وتمثيلها )الجداول والرسوم 

البيانية ذات المقياس، 
والمفاهيم اإلحصائية األساسية 

 مثل النطاق والوضع
والوسط   والمتوسط
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وواصفات المحتوى  معايير   تطوير 
 المستوى للتعلم االجتماعي-العاطفي

الدراسية األخرى  والمواد 

ُّم الحساب،  ُّم القراءة والكتابة وتعل باإلضافة إلى تعل
ينبغي أن يتضمن المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع 

التعلم االجتماعي-العاطفي وأي مجال آخر يجري 
تدريسه يف امتحانات إكمال التعليم االبتدائي )أو ما 
يعادله( أو الذي تجده فرقة العمل المعنية بالمنهج 

الدراسي مناسباً. وقد يشمل ذلك الدراسات 
االجتماعية والعلوم والدين واللغة وغيرها.

ينبغي تطوير معايير المحتوى وواصفات المستوى 
لكل مادة دراسية سيجري تضمينها يف المنهج 

الدراسي للتعليم الُمتسارع. وينبغي تضمينها سواء 
كان سيجري تدريس المادة الدراسية كموضوع 

ُّم القراءة والكتابة أو  مستقل، أو دمجها بالكامل يف تعل
ُّم الحساب، أو تدريسها من خالل مجموعة من  تعل

الدروس المستقلة وتكامل المواد الدراسية 
المتخصصة. ويضمن تضمين معايير المحتوى 

واصفات المستوى لكل مادة دراسية معالجة الكفاءات 
الرئيسية، ووضوح مستويات الكفاءة، وتطوير النواتج 

ذات األولوية المناسبة، وأنشطة ومواد التدريس 
والتعلم الداعمة، وتقييم التعلم يف المادة الدراسية.

ينبغي أن تتضمن معايير المحتوى لجميع المواد 
الدراسية مهارات التفكير وأن تفي بمعيارين على 

األقل من المعايير الثالثة: القدرة على التحمل 
والتفعيل واألهمية األكاديمية. وينبغي أن تُظهر 

واصفات المستوى يف جميع المواد الدراسية تقدماً يف 
مهارات التفكير، كما هو موضح يف تصنيف بلوم، 

باإلضافة إلى تقدم يف معرفة المحتوى.

نصيحة! قد ال يُدرج التعلم االجتماعي-العاطفي يف المنهج الدراسي 
الوطني للتعليم االبتدائي، وإذا ما جرى إدراجه فقد يحتاج إلى تعديل 

كبير من أجل تلبية احتياجات متعلمي التعليم الُمتسارع. وينبغي 
أن تتوافق معايير محتوى التعلم االجتماعي-العاطفي التي وضعت 

للمنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع مع السياسات واألولويات 
الوطنية ذات الصلة، إذا وجدت.

 وينبغي لها أيضاً معالجة القضايا االجتماعية/العاطفية الهاّمة التي 
حددها المجتمع المحلي، ومساعدة متعلمي ومعلمي التعليم 

الُمتسارع على الشعور باألمان والتواصل والدعم.

األهم من ذلك، ينبغي أن تتوافق معايير المحتوى وواصفات 
المستوى للتعليم الُمتسارع مع العمر والمرحلة التنموية لألطفال 

والشباب، ال مع مستواهم األكاديمي. لذلك، قد تكون واصفات 
مستوى التعلم االجتماعي-العاطفي لمتعلمي التعليم الُمتسارع 

أكثر تعقيداً وتعالج مسائل عاطفية واجتماعية أكثر تعقيداً من تلك 
الخاصة باألطفال األصغر سناً.

يمكن أن يحدث التعلم االجتماعي-العاطفي بعدة طرق يف برنامج 
التعليم الُمتسارع. وينبغي تدريس بعض الكفاءات االجتماعية-

العاطفية بشكل صريح، من خالل تدريس مهارات التعلم االجتماعي-
العاطفي القائمة بذاتها. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التعرف 
على المشاعر وإدارتها، ومعرفة وتطبيق استراتيجيات إدارة اإلجهاد، 

وتحديد األهداف، والتنبّه اليقظ. ويمكن دمج بعض التعلم 
االجتماعي-العاطفي - على سبيل المثال، الذي يصف السلوك 

اإليجابي يف الصف المدرسي ويحدد مشاعر الشخصية - يف تدريس 
المادة الدراسية. وأخيراً، يمكن معالجة بعض التعلم االجتماعي-

العاطفي من خالل الممارسات داخل الصف المدرسي، مثل تعزيز 
بيئات آمنة وصحية ووقائية وتطوير عالقات إيجابية 

وتفاعالت اجتماعية.

نصيحة! تتوفر موارد متعددة تتعلق بالتعلم االجتماعي-العاطفي، بما يف ذلك:

 	/https://casel.org التجمع التعاوني من أجل التعلم األكاديمي واالجتماعي-العاطفي
 	 /https://easel.gse.harvard.edu :ُّهج البيئية للتعلم االجتماعي-العاطفي التابع لجامعة هارفارد مختبر الن
ُّهج البيئية للتعلم االجتماعي-العاطفي التابع لجامعة هارفارد استعراض الموقع الشبكي للتعلم 	  مختبر الن

/http://exploresel.gse.harvard.edu :االجتماعي-العاطفي بشان أطر التعلم االجتماعي-العاطفي
مكتبة القياس التابعة الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ للتعلم والتنمية الشاملة يف سياقات 	 

 https://inee.org/measurement-library :األزمات
معهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامة التابع لليونسكو )مجموعة موارد التعلم 	 

https:// :االجتماعي-العاطفي بمعهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامة
/mgiep.unesco.org

 استراتيجيات التعلم العاطفي واالجتماعي منخفضة التكلفة ومنخفضة العبء من مؤسسة واالس:	 
/https://www.wallacefoundation.org

https://casel.org/
https://casel.org/
https://easel.gse.harvard.edu/
https://easel.gse.harvard.edu/
http://exploresel.gse.harvard.edu/
http://exploresel.gse.harvard.edu/
https://inee.org/measurement-library
https://mgiep.unesco.org/
https://mgiep.unesco.org/
https://mgiep.unesco.org/
https://www.wallacefoundation.org/
https://www.wallacefoundation.org/
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الخطوة 3: وضع النواتج ذات األولوية 
تتمثل الخطوة الثالثة من وضع خريطة المنهج الدراسي يف تحديد النواتج ذات األولوية. 

توجه النواتج ذات األولوية التقييم وتطوير أنشطة ومواد التدريس والتعلم. 
وعلى غرار واصفات المستوى، تتناول النواتج ذات األولوية المعرفة 

والمهارات التي يمكن للمتعلمين استخدامها عبر مواد دراسية متعددة 
وإعداد المتعلمين لتحقيق النجاح يف المستوى التالي من التدريس. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإنها توفر أهداف تعلم قابلة للقياس تقيس التقدم 
الُمحرز على مدار العام الدراسي. وقد تتناول نواتج األولوية للتعليم 

الُمتسارع مادة دراسية واحدة أو تدمج المعرفة والمهارات األساسية من 
ًّ من الكفاءات الخاصة بمادة  مواد دراسية متعددة. وينبغي أن تشمل كال

دراسية معينة ومهارات التفكير.

على غرار معايير المحتوى وواصفات المستوى، قد تختلف صياغة ومحتوى 
النواتج ذات األولوية وينبغي تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم 

والوكاالت الحكومية المرتبطة بها و/أو فرقة العمل. وقد يجري تبني النواتج 
ذات األولوية أو تكييفها من المنهج الدراسي الوطني للتعليم االبتدائي أو قد 
يجري إنشاؤها خصيصاً لبرنامج التعليم الُمتسارع. ويوضح الشكل 21 مثاالً 
لنتيجة ذات أولوية يف مجال الحساب للمستوى األول من التعليم الُمتسارع.

الشكل 21: مثال على نتيجة ذات أولوية للتعليم الُمتسارع

كيفية تحديد النواتج ذات األولوية

تضَمن النواتج ذات األولوية المصممة جيداً تحقيق التوافق بين التقييم وتدريس المنهج وأن كليهما يركزان على المعرفة 
والمهارات األساسية. وللقيام بذلك، يجب أن تحقق كل نتيجة ذات أولوية ما يلي:

وصف نواتج التعلم القابلة للقياس التي تتوافق بشكل مباشر مع واصفات المستوى 	

ذِكر ما سيعرفه المتعلمون ويكونون قادرين على أدائه  	

قابلية القياس مع مهّمة أو اثنتين من مهام التقييم 	

وصف المعرفة والمهارات المعقدة التي ال يمكن إتقانها يف درس أو درسين 	

ِّر النواتج ذات األولوية فرصة لربط األهداف العامة لمعايير المحتوى وواصفات المستوى بالتدريس والتقييم. ويضمن  تُوف
تطبيق نفس المعايير العامة على المعايير الثالثة تحقيق االتساق يف ما بينها. ولذلك، وتماماً كما هي الحال مع معايير 

المحتوى وواصفات المستوى، ينبغي أن تفي النواتج ذات األولوية بمعيارين على األقل من المعايير الثالثة: القدرة على 
التحمل، والتفعيل، واألهمية األكاديمية.

16 للّغات المكتوبة هياكل مختلفة. وينبغي أن تكون األهداف )بما يف ذلك النواتج ذات األولوية وأهداف الدرس( المتعلقة بمهارات القراءة التأسيسية، مثل فك رموز الكلمات، 
متعلقة بمتطلبات لغة التدريس. وتستند جميع األمثلة الواردة يف هذه الوثيقة إلى القراءة والكتابة يف اللغة اإلنجليزية.

تُعرف النواتج ذات األولوية بأنها أهداف تعلم 
معقدة وقابلة للقياس تصف المعرفة 

والمهارات األساسية التي يحتاج المتعلمون 
إلى اكتسابها لتحقيق الكفاءة كما هو موضح يف 

واصفات مستوى التعليم الُمتسارع. وتعد 
النواتج ذات األولوية أضيَق من واصفات 

المستوى ذلك ألنها يمكن تقييمها من خالل 
مهّمة أو اثنتين من مهام التقييم. وهي أوسع 

يف نطاقها من أهداف الدرس إذ أنها تتطلب 
دروساً متعددة لتدريسها وتعلمها.

ُّم القراءة والكتابة يف التعليم الُمتسارع المستوى األول من تعل

النتيجة ذات األولوية:
سيكون المتعلّمون قادرين على:

 استخدم عالقات الصوت/الرموز والذاكرة المرئية للتعرف 	
على الكلمات البسيطة وقراءتها 16
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ينبغي أن يتوصل أعضاء فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي ومطورو 
المنهج الدراسي ومؤلفو المنهج الدراسي إلى فهم مشترك لمعنى كل 

معيار من المعايير. يرجى استعراض المعايير الثالثة يف الشكل 22.

بعد ذلك، ينبغي النظر يف األسئلة التالية:

ما هي المعارف والمهارات الخاصة بالمادة الدراسية التي تفي بالمعايير 
التي ينبغي تدريسها من خالل دروس منفصلة؟

ما هي المعارف والمهارات الخاصة بالمادة الدراسية التي تفي بالمعايير 
ُّم الحساب؟ ُّم القراءة والكتابة أو تعل التي يمكن دمجها يف تعل

عقب التفكير يف المحتوى الذي يجب تدريسه يف دروس منفصلة وأي محتوى يمكن دمجه، تُحدَّد النواتج ذات األولوية. وهناك ثالث 
طرق لتحديد النواتج ذات األولوية:

يمكن اختيار النواتج ذات األولوية من المناهج الدراسية الحالية. ويمكن تطبيق معايير النواتج ذات األولوية على النواتج الحالية . 	
يف المنهج الدراسي الوطني للتعليم االبتدائي أو المناهج الدراسية للتعليم الُمتسارع الحالية، أو المناهج الدراسية األخرى 

المستخدمة لتطوير المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع. 

يمكن تطوير النواتج ذات األولوية عن طريق تجميع أو تكييف النواتج يف المناهج الدراسية الحالية. وقد تكون هناك حاالت . 	
يمكن فيها تطوير النواتج ذات األولوية التي تفي بالمعايير من خالل تجميع نواتج التعلم يف المناهج الدراسية الحالية.

يمكن إنشاء نواتج ذات أولوية من قبل فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي لدعم معايير المحتوى وواصفات المستوى . 	
ُّم القراءة والكتابة أو  للتعليم الُمتسارع التي ال ترد يف المناهج الدراسية الحالية أو لدعم دمج محتوى المادة الدراسية يف تعل

ُّم الحساب. وقد تكون هناك حاالت ال تظهر فيها النواتج ذات األولوية يف المناهج الدراسية الحالية ويجب  تعل
إنشاؤها وفقاً للمعايير.

يعتمد اختيار النواتج ذات األولوية أو تكييفها أو إنشاؤها على عدد من العوامل وهو قرار يمكن اتخاذه على نحو أفضل من قِبل أعضاء 
فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي بما يتناسب مع السياق المحلي. ومن المحتمل بدرجة كبيرة أن يتطلب المنهج الدراسي 

للتعليم الُمتسارع تطبيق األساليب الثالثة كلها طوال فترة تطوير المنهج الدراسي.

القدرة على التحمل

التفعيل

األهمية األكاديمية

تساعد المعرفة والمهارات المتعلمين على العمل بشكل 
أكثر فعالية يف حياتهم اليومية ويف مجتمعاتهم المحلية

يمكن استخدام المعرفة والمهارات عبر مواد دراسية متعددة

المعرفة والمهارات جانبان مطلوبان للنجاح يف امتحان 
إكمال التعليم االبتدائي أو يف التعليم الثانوي

الشكل 22: المعايير الثالثة لتطوير المنهج الدراسي

نصيحة! يلزم تطوير معايير المحتوى وواصفات المستوى لكل مادة دراسية قبل تطوير النواتج ذات األولوية، وينبغي أن 
ُّم القراءة  تكون ذات صلة بهذه المادة الدراسية. وبعبارة أخرى، ستكون هناك معايير محتوى وواصفات مستوى يف تعل

ُّم الحساب وأي مادة دراسية أخرى ضمن نطاق برنامج التعليم الُمتسارع، بما يف ذلك التعلم االجتماعي- والكتابة وتعل
العاطفي والمهارات الحياتية.

ُّم القراءة  ومع ذلك، يمكن للنواتج ذات األولوية أن تدمج المواد الدراسية. فعلى سبيل المثال، غالباً ما يجري دمج تعل
ُّم الحساب والعلوم. ويمكن أيضاً دمج الدين يف  والكتابة والدراسات االجتماعية يف النواتج ذات األولوية، وغالباً ما يُدمج تعل

ُّم القراءة والكتابة والدراسات االجتماعية، وغالباً ما يمكن دمج التعلم االجتماعي-العاطفي يف أي مادة دراسية. ويف حين  تعل
أن دمج المواد الدراسية ليس ضرورياً وقد ال يكون مناسباً يف بعض برامج التعليم الُمتسارع، إال أنه يمكن أن يساعد يف 
تكثيف المنهج الدراسي، من أجل ضمان التوافق األفقي، وتحسين نواتج التعلم من خالل السماح للمتعلمين بتطبيق 

المعرفة والمهارات يف سياقات مختلفة ويف ما يتعلق بمختلف المواد.
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 Whether priority outcomes are selected, adapted, or created is dependent on a number of factors and is
 a decision best made by curriculum task team members to fit the local context  It is very possible that

 an AE curriculum will require the application of all three methods throughout the course of
 curriculum development

نصيحة! ينبغي كتابة النواتج ذات األولوية بلغة واضحة وبسيطة بحيث يمكن لمعلمي التعليم الُمتسارع نقلها وشرحها 
للمتعلمين يف بداية كل وحدة دراسية. وسيساعد فهم النواتج ذات األولوية كالً من المعلمين والمتعلمين على إقامة 

روابط بين الدروس الفردية، وستساهم هذه الروابط يف تحسين التدريس والتعلم.

نصيحة! تصف النواتج ذات األولوية وأهداف التعلم ما سيعرفه المتعلمون ويكونون قادرين على أدائه، غير أن لكل منها 
أغراضاً مختلفة. وتصف أهداف التعلم ما سيعرفه المتعلمون ويكونوا قادرين على فعله يف نهاية الدرس. وتصف النواتج 

ذات األولوية المعرفة والمهارات القابلة للتحويل ذات التفعيل المرتفع التي ينبغي أن يكتسبها المتعلمون كنتيجة لوحدة أو 
سلسلة من الدروس ذات الصلة. وهي توجه تسلسالت التعلم - إذ يبني المتعلمون على مدار عدد من الدروس نحو تحقيق 

النواتج ذات األولوية - والتقييم التكويني. 

من الممكن الخلط بين النواتج ذات األولوية وأهداف الدرس عند محاولة تسريع المنهج الدراسي. ومن الهامّ أال يأتي 
التسريع يف المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع على حساب فهم المتعلمين للمفاهيم، ويمكن أن يحدث ذلك عند استخدام 

النواتج ذات األولوية كأهداف تعليمية.

على سبيل المثال، تُعد “إضافة وطرح األعداد الصحيحة ضمن فئة العدد 10” هي نتيجة ذات أولوية. ويمكن تقييمها بمهّمة 
أو اثنتين من مهام التقييم. غير أنه ال يمكن تدريسها وتعلمها بشكل فعال يف درس أو درسين. وإذا تعلم المتعلمون فقط 

حفظ وذِكر حقائق الجمع والطرح، فسيكون من الصعب عليهم االحتفاظ بما تعلموه ونقله وتطبيقه.

من أجل فهم كيفية جمع وطرح األرقام حقاً ضمن فئة العدد 10، يحتاج المتعلمون إلى سلسلة من الدروس التي تسمح 
لهم بالتوصل إلى فهم للعالقة بين األرقام ضمن فئة العدد 10، والعالقة بين الجمع والطرح، وتطبيق استراتيجيات الجمع 

والطرح على حل المسائل. 

بينما قد يبدو من غير البديهي أن زيادة الدروس قد تساهم أحياناً يف تسريع التعلم، فإن تسلسل التعلم الذي يركز على نقل 
المتعلمين من مستويات أقل إلى مستويات أعلى من الطلب المعريف يمكن يف الواقع أن يساعدهم يف فهم 

المفاهيم بسرعة أكبر.

ويف ما يلي أدناه نموذج لتسلسل التعلم. ويف هذا التسلسل، تدعم أهداف الدرس المكونة من خمسة دروس فهم 
المتعلمين للجمع والطرح ضمن فئة العدد 10.

التركيز على بناء فهم أعمق من خالل بناء فهم مفاهيمي يدعم االحتفاظ بالمعرفة لمتعلمي التعليم الُمتسارع على مدى 
فترة زمنية أطول، مما يساهم يف قدرتهم على تحصيل الكفاءات األساسية واالحتفاظ بها يف إطار زمني ُمتسارع.

المستوى األول للتعليم الُمتسارع، الفصل الدراسي 1

النتيجة ذات األولوية: جمع وطرح األعداد الصحيحة ضمن فئة العدد 10.

تسلسل التعلّم المكوّن من خمسة دروس )أهداف الدرس(:
حل مسائل الجمع المحددة ضمن فئة العدد 10 وإنشاء مسائل الجمع ضمن فئة العدد 10 . 	

باستخدام الصور واألرقام.
حل مسائل الطرح المحددة ضمن فئة العدد 10 وإنشاء مسائل الطرح ضمن فئة العدد 10 . 	

باستخدام الصور واألرقام.
تكوين وتحليل العدد 10 باستخدام األجسام واألرقام. )استخدام 10 أجسام للعثور على جميع مسائل الجمع والطرح . 	

وتسجيلها ضمن فئة العدد 10(.
جمع وطرح األرقام ضمن فئة العدد 10 باستخدام خط األعداد و”العد التصاعدي” أو “العد التنازلي”.. 	
إنشاء وحل مسائل الكلمات المتعلقة بالحياة الواقعية التي تستخدم الجمع أو الطرح ضمن فئة العدد 10.. 	
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ُّم القراءة والكتابة  نموذج نواتج ذات أولوية للتعليم الُمتسارع يف مجال تعل
والحساب وتكامل المادة الدراسية

ُّم الحساب  ُّم القراءة والكتابة وتعل تقدم األشكال من 23 إلى 25 أمثلة على النواتج ذات األولوية للتعليم الُمتسارع يف مجال تعل
وتكامل المادة الدراسية.

ُّم القراءة والكتابة الشكل 23: مثال على النواتج ذات األولوية للتعليم الُمتسارع يف مجال تعل

ُّم الحساب الشكل 24: مثال على النواتج ذات األولوية للتعليم الُمتسارع يف مجال تعل

َّق فيها نفس المفاهيم  نصيحة! جمع وطرح األعداد الصحيحة ضمن فئة 1000 تُطب
واإلجراءات الرياضية المتخذة يف جمع وطرح األعداد الصحيحة حتى العدد 100. لذلك، فإنها 

تُدمج يف نتيجة واحدة ذات أولوية يف هذا المثال.

ُّم القراءة والكتابة المادة الدراسية: تعل

معيار المحتوى: استخدام االستراتيجيات والمهارات المناسبة لقراءة مجموعة متنوعة من النصوص وفهمها 
وتقييمها واالستجابة لها

 واصف المستوى: بحلول نهاية المستوى 1 من التعليم الُمتسارع، يمكن للمتعلمين تحديد المعلومات الهاّمة
يف النصوص التي يقرأونها والتي تُقرأ عليهم بصوت عال وإعادة سردها والتعلم منها

النواتج ذات األولوية:

استخدام عالقات الصوت/الرموز والذاكرة المرئية للتعرف على الكلمات البسيطة وقراءتها. 	

استخدام فهم مفاهيم الطباعة وتقاليد اللغة المكتوبة لتحديد الكلمات والجمل البسيطة القصيرة وقراءتها وفهمها 	

ِأت عليهم بكلماتهم الخاصة، بما يف ذلك اإلعداد والشخصيات وتسلسل األحداث  	 إعادة سرد قصة قُر
والدرس أو الموضوع

إظهار فهم للكلمات واألصوات والقوايف والمقاطع يف اللغة المنطوقة والمكتوبة 	

ُّم الحساب المادة الدراسية: تعل

معايير المحتوى: إظهار الفهم للنظام العددي والقيمة المكانية.

استخدام العمليات الحسابية، والرموز المقابلة لها، وعالقات أحدها باآلخر لغرض الحساب

واصف المستوى: بحلول نهاية المستوى 2 من التعليم الُمتسارع، يمكن للمتعلمين حل مجموعة متنوعة من المسائل 
التي تتطلب منهم جمع وطرح األعداد الصحيحة حتى العدد 1000

النواتج ذات األولوية:

استخدام فهم القيمة المكانية لتحديد قيمة كل خانة يف عددٍ ما، وكتابة األعداد يف شكل موسع، ومقارنة قيم األعداد  	
باستخدام األعداد المكونة من ما يصل إلى 3 خانات

جمع األعداد الصحيحة ضمن فئة العدد 100 	

طرح األعداد الصحيحة ضمن فئة العدد 100 	

حل مسائل الكلمات المكونة من خطوة واحدة وخطوتين باستخدام جمع و/أو طرح أعداد صحيحة  	
ضمن فئة العدد 100

جمع وطرح األعداد الصحيحة ضمن فئة العدد 1000 	

حل مسائل الكلمات المكونة من خطوة واحدة وخطوتين باستخدام جمع و/أو طرح أعداد صحيحة ضمن فئة العدد 1000. 	
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الشكل 25: مثال على النواتج ذات األولوية للتعليم الُمتسارع يف مجال تكامل المادة الدراسية

المواد الدراسية: الحساب والدراسات االجتماعية والتعلم االجتماعي-العاطفي

معايير المحتوى:

ُّم القراءة والكتابة: إنشاء و/أو جمع المعلومات واألفكار وتنظيمها من أجل الكتابة لمجموعة متنوعة من  	 تعل
األغراض والجماهير

العلوم االجتماعية: فهم دور القواعد والقوانين والحكومة يف الحياة اليومية 	

التعلم االجتماعي-العاطفي: المساهمة يف رفاه اآلخرين يف برنامج التعليم الُمتسارع ويف المجتمع األكبر 	

واصفات المستوى: بحلول نهاية المستوى 2 من التعليم الُمتسارع، يمكن للمتعلمين أداء ما يلي:

ُّم القراءة والكتابة: كتابة جمل وفقرات لنقل الحقائق واالقتراحات واآلراء 	 تعل

العلوم االجتماعية: وصف أدوار األطفال والشباب يف المجتمع، بما يف ذلك كيفية المشاركة يف الصف المدرسي  	
والمجتمع المحلي ويف الحياة المدنية

التعلم االجتماعي-العاطفي: تحديد األهداف وخطوات العمل للنجاح يف الصف المدرسي ويف العمل ويف المجتمع المحلي 	

النواتج ذات األولوية:

استخدام الجمل والرسوم التوضيحية يف إنشاء قوائم من القواعد من أجل توجيه المشاركة الناجحة واإلنجاز على  	
المستوى الشخصي وعلى مستوى الزمالء يف الفصل المدرسي 

استخدام الجمل والرسوم التوضيحية يف إنشاء قوائم من القواعد من أجل توجيه المشاركة الناجحة لألطفال والشباب  	
يف المجتمع المحلي و/أو الحياة المدنية

تحديد مسألة يف المجتمع المحلي واستخدام الجمل والرسوم التوضيحية لوصف كيف يمكن لألطفال والشباب  	
المساهمة يف حلها

©المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / فيسنت تريميوه
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الخطوة 4: تطوير مخططات العمل 
تتمثل الخطوة الرابعة يف تطوير خريطة المنهج الدراسي يف تطوير مخططات 

العمل. ويمكن اعتبار مخططات العمل كذلك بمثابة وحدات مجمعة أو وحدات 
تدريسية. يتضمن تطوير مخططات العمل ما يلي: 

تقسيم الفصول الدراسية التعليَم الُمتسارع إلى وحدات  	
أصغر يمكن إدارتها

تحديد النواتج ذات األولوية التي سيجري تناولها يف كل مخطط عمل 	

تطوير أهداف الدرس وتسلسل التعلم ومهام التقييم  	
الممكنة لكل مخطط عمل

تخطيط مخططات العمل من النواتج ذات األولوية قبل تخطيط التدريس 
اليومي يُبقي تركيز المنهج الدراسي منصبّاً على التعلّم ال األنشطة فحسب. 

ويف حين تُضّمن أهداف الدرس المتسلسلة يف مخطط العمل النهائي، إال أن 
تطويرها يمثل الخطوة األخيرة يف العملية. وينبغي أن تدمج جميع مخططات 

ُّم القراءة والكتابة أو الحساب التعليم االجتماعي-العاطفي،  العمل يف مجال تعل
وقد تدمج محتوى من مواد دراسية أخرى حيثما كان ذلك ممكناً وعملياً.

التسلسل والوتيرة التدريسية

ينبغي أن تراعي مخططات العمل كالً من التسلسل التدريسي والسرعة التدريسية. ويشير “التسلسل التعليمي” إلى الترتيب الذي 
تُدرَّس به المادة ومتى يجري تدريسها. وتشير “سرعة التدريس” إلى السرعة التي يتقدم بها المنهج الدراسي من خالل المحتوى. 

ويؤثر كل من تسلسل ووتيرة التدريس على التعلم.

ثمة أربعة أنواع للتسلسل التدريسي. ويف ما يلي أدناه األنواع األربعة للتسلسل التدريسي:

التسلسل الهرمي يقصد به عندما يكتسب المتعلمون المفاهيم األساسية يف مجال محتوى قبل مفاهيم أكثر صعوبة يف . 	
نفس مجال المحتوى. 

التسلسل البسيط إلى المعقد يقصد به عندما يتقدم المتعلمون من مستويات منخفضة إلى أعلى من الطلب المعريف، كما هو . 	
موضح يف تصنيف بلوم. 

يشير التكامل داخل المادة الدراسية إلى وقت استخدام المهارات المتعددة داخل المادة الدراسية عبر . 	
األنشطة يف هذا المجال. 

يحدث التكامل عبر المواد الدراسية عندما يطبّق المتعلمون المعرفة والمهارات التي تعلموها يف مادة دراسية واحدة على . 	
مواد دراسية أخرى. 

يحدد الجدول 12 الغرض ويعطي أمثلة على األنواع األربعة للتسلسل التدريسي، وكذلك كيف أنها تساعد يف ضمان 
االتساق الرأسي واألفقي.

تعمل مخططات عمل التعليم الُمتسارع 
على تقسيم تدريس المنهج للفصل 

الدراسي إلى وحدات تدريسية منفصلة 
تساعد معلمي التعليم الُمتسارع على 

تنظيم تدريسهم حول النواتج ذات األولوية. 
ويمكن اعتبار مخططات العمل بمثابة 

وحدات تدريسية للمنهج. وتستند هذه 
المخططات إلى النواتج ذات األولوية وتساعد 
معلمي ومتعلمي التعليم الُمتسارع يف فهم 
ورصد التقدم التدريجي الُمحرز على امتداد 
الفصل الدراسي من خالل تضمين إرشادات 

ُّم القراءة  للتقييمات التكوينية يف تعل
والكتابة والحساب. 
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الجدول 12: األنواع األربعة للتسلسل التدريسي والغرض واألمثلة

أمثلةالغرضنوع التسلسل 

سي
لرأ

ق ا
سا

الت
ا

ُّم القراءة والكتابة: يتعلم المتعلمون عالقات بناء المهارات الالزمةالتسلسل الهرمي تعل
الصوت/الرموز الضرورية قبل أن يُطلب منهم 

قراءة كلمات جديدة.

ُّم الحساب: يتعلم المتعلمون العدّ قبل  تعل
أن يتعلموا الجمع.

بناء مهارات التفكير بسيط إلى معقد
النقدي وحل المسائل

ُّم القراءة والكتابة: يتذكر المتعلمون الحقائق  تعل
األساسية حول النص الذي قرأوه قبل أن يُطلب منهم 

تقييم قابلية التعويل على المعلومات التي قرأوها.

ُّم الحساب: يُطلب من المتعلمين حل مسألة  تعل
كلمات قبل أن يُطلب منهم إنشاء 

مسألة كلمات خاصة بهم.

قي
ألف

ق ا
سا

الت
ا

يساعد المتعلمين يف ربط المعرفة التكامل ضمن المواد الدراسية
والمهارات ذات التفعيل المرتفع 

يف المواد الدراسية

ُّم القراءة والكتابة: يتضمن كل مخطط عمل يف  تعل
ُّم القراءة والكتابة توازناً يف مهارات القراءة  مجال تعل

التأسيسية، والفهم، والكتابة، ومهارات اللغة الشفوية.

ُّم الحساب: يتضمن كل مخطط عمل يف الحساب  تعل
يركز على األرقام والعمليات و/أو التفكير الجبري فرصاً 
لحل المسائل. يسلط تدريس المنهج الضوء على معنى 

العمليات والطرق التي تربط أحدها باآلخر.

يساعد المتعلمين يف تطبيق التكامل عبر المواد الدراسية
المعرفة والمهارات ذات التفعيل 

المرتفع عبر المواد الدراسية

ُّم القراءة والكتابة: يمارس المتعلمون مهارات  تعل
القراءة والفهم والكتابة والتحدث يف دروس التعلم 

االجتماعي-العاطفي.

ُّم الحساب: يطبق المتعلمون المفاهيَم يف  تعل
االحتماالت واإلحصاء على دروس الدراسات االجتماعية.

ال تُعد هذه الطرق يف تسلسل المناهج متعارضة. وستتضمن مخططات العمل، والمنهج الدراسي على نطاق أوسع، كثيراً من أنواع 
التسلسل يف وقت واحد. 

ُّم القراءة والكتابة، سيتقدم المتعلمون من العالقات الصوتية/الرمزية إلى قراءة كلمات جديدة  على سبيل المثال، يف دروس تعل
)هرمية(، باإلضافة إلى التقدم من تذكر المعلومات األساسية التي قرأوها إلى تقييم ما قرأوه )من بسيط إلى معقد(. ويف الوقت 

ُّم القراءة والكتابة )ضمن المواد  نفسه، ستُدمج مهارات القراءة هذه مع مهارات الفهم والكتابة واللغة الشفوية يف دروس تعل
الدراسية(، كما سيجري تطبيقها يف دروس الحساب والدراسات االجتماعية والعلوم )يف عموم المواد الدراسية(.

تسهّل مخططات العمل الجيّدة التسلسل ذات الطول القابل للتحكم ضمان االتساق الرأسي واألفقي ضمن الفصول الدراسية 
والمستويات ويف ما بينها. ويمكن أن يساعد النظر إلى وحدات الدراسة، بدالً من الفصول الدراسية الكاملة أو الدروس الفردية مؤلفي 
المنهج الدراسي والمراجعين يف تحديد مجاالت التكرار يف المناهج الدراسية والعثور على الفجوات المنهجية. وتوفر مخططات العمل 

أيضاً لمعلمي التعليم الُمتسارع بنية تدعم االتساق التدريسي يف الصف المدرسي.

يتمثل أحد االعتبارات الرئيسية األخرى يف تطوير مخططات العمل يف السرعة، أو مدى بطء أو سرعة المضي قدماً خالل محتوى 
الوحدة. وتشكل السرعة التي تلبي احتياجات المتعلمين، من خالل فرض تحديات أمامهم دون التسبب يف إرباكهم، عامالً رئيسياً يف 

مشاركة المتعلم وإنجازه. ويمكن تطوير مخططات العمل، ال سيما يف المستويات العليا من برنامج التعليم الُمتسارع، للسماح 
للمعلمين ببعض المرونة، حتى يتمكنوا من تكييف وتيرة تدريسهم اليومي بما يتماشى مع احتياجات المتعلمين.
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تتطلب السرعة الالزمة لدعم نجاح متعلمي التعليم الُمتسارع تقييماً تكوينياً. ومن خالل الدعم المناسب، بما يف ذلك التدريب 
والتطوير المهني، يمكن لمعلمي التعليم الُمتسارع استخدام المعلومات من التقييمات التكوينية لالنتقال بسرعة أكبر عبر الدروس 

اليومية المتعلقة بالمعرفة والمهارات التي يفهمها المتعلمون، ويمكنهم قضاء مزيد من الوقت يف مساعدة المتعلمين من أجل 
ممارسة المعرفة والمهارات الجديدة.

ما المقصود بالتقييم التكويني؟

يتمثل الغرض الرئيسي من التقييم التكويني يف إثراء التدريس والتعلم وتحسينهما. وعند استخدام التقييم التكويني على النحو 
المنشود، فإنه يمكن أن يحفز المتعلمين، ويسرع تعلمهم، ويساعدهم يف أن يصبحوا أكثر توجهاً ذاتياً وتنظيماً ذاتياً.

يحدث التقييم التكويني طوال الفصل الدراسي. ويمكن أن يتخذ 
مجموعة متنوعة من األشكال، من المناقشات داخل الصف المدرسي 

واالختبارات القصيرة وأسئلة الدراسة التي أنشأها المتعلم إلى 
محفزات الكتابة. ويسمح التقييم التكويني للمتعلمين والمعلمين 

بتحديد نقاط القوة يف التعلم ومعالجة فجوات التعلم قبل االختبارات 
النهائية التقييمية.

َّف بعض التقييمات التكوينية، مثل االختبارات القصيرة أو  وقد تُصن
اإلجابات المكتوبة، لكن األغراض الرئيسية من التقييمات التكوينية 
ينبغي لها أن تتمثل يف منح المتعلمين فرصاً لتلقي تعقيبات قابلة 

للتنفيذ، واالنخراط يف التفكير الذاتي، وتحسين تعلمهم.

كيفية تطوير مخططات العمل

يتضمن تطوير مخططات العمل خطوتين فرعيتين:

تقسيم الفصل الدراسي/نصف السنة إلى وحدات يمكن إدارتها وتخطيط خطط العمل )كل وحدة( استناداً إلى . 	
النواتج ذات األولوية

تطوير أهداف الدرس وتسلسل التعلم لكل أسبوع من كل مخطط عمل. 	

تخطيط مخططات العمل

من الهامّ تخطيط مخططات العمل والكيفية التي سيتكيف أحدها مع اآلخر بطريقةٍ متسقة قبل البدء يف تطويرها. وتتمثل الخطوة 
األولى يف تقسيم الفصل الدراسي إلى عدة وحدات، تتراوح مدة كل منها من ثالثة إلى أربعة أسابيع. وبمجرد تقسيم الفصل الدراسي 

بأكمله إلى وحدات، يمكن تطوير مخطط عمل لكل وحدة تدريسية.

ال ينبغي أن تغطي مخططات العمل نفس عدد األسابيع - قد يكون بعضها أقصر والبعض اآلخر أطول – لكن كل مخطط عمل ينبغي 
له أن يغطي عدد األسابيع التي يمكن لمعلمي التعليم الُمتسارع إدارتها. وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بطول خطط العمل من 

قِبل فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي. ويوضح الشكل 26 أحد األمثلة لكيفية تقسيم فصل دراسي مدته 12 
أسبوعاً إلى مخططات عمل.

نصيحة! لمزيدٍ من المعلومات حول التقييم 
التكويني، انظر: إي تيرنبول وإيه الش  )2013( فهم 

التقييم التكويني: رؤى من نظرية التعلم 
ونظرية القياس. ويست إد

https://www.wested.org/online_pubs/
resource1307.pdf
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الشكل 26: العالقة بين الفصول الدراسية، ومخططات العمل، واألسابيع

ُّم القراءة والكتابة يف اللغة اإلنجليزية، المستوى 1 من التعليم الُمتسارع، الفصل الدراسي 1 تعل

استعراض/مخطط العمل رقم 1
استعراض/مخطط العمل رقم 2تقييم

استعراض/مخطط العمل رقم 3تقييم
تقييم

األسبوع
1

األسبوع
2

األسبوع
3

األسبوع
4

األسبوع
5

األسبوع
6

األسبوع
7

األسبوع
8

األسبوع
9

األسبوع
10

األسبوع
11

األسبوع
12

ينبغي التخطيط لكل مخطط عمل، بدءاً بالنواتج ذات األولوية. يف الخطوة 3، يجري تعريف النواتج ذات األولوية على أنها أهداف 
تعليمية معقدة وقابلة للقياس يحتاج المتعلمون إلى تلبيتها لتحقيق الكفاءة كما هو موضح يف واصفات المستوى. 

بالنسبة إلى الخطوة 4، يجب اختيار نواتج ذات أولوية محددة لكل مخطط عمل. وقد ال تتناول مخططات العمل جميع النواتج ذات األولوية، 
وقد تكرر مخططات العمل طوال الفصل الدراسي نفس النواتج ذات األولوية.

بمجرد تحديد النواتج ذات األولوية التي يبني عليها كل مخطط عمل، 
تُحدَّد المعرفة والمهارات المحددة التي سيجري تدريسها وتقييمها 

وفرص تكامل المواد الدراسية األخرى. ويمكن سرد كل من المعرفة 
والمهارات التي جرى تدريسها وتقييمها يف هذه المرحلة من عملية 

التخطيط. وسيجري بعد ذلك استخدام القوائم لتطوير أهداف الدرس 
وتوجيه تطوير أنشطة التقييم التكويني.

يعرض الشكل 27 مثاالً لقالب تخطيط مكتمل. ويُظهر النواتج ذات 
األولوية والمعرفة والمهارات التي ينبغي تدريسها وتقييمها يف مثال 

ُّم القراءة والكتابة يف اللغة  واحد لمخطط العمل المتعلق بتعل
اإلنجليزية، المستوى 1 من التعليم الُمتسارع، الفصل الدراسي 1.

نصيحة! نظراً لطبيعة تعلم المعارف والمهارات 
ُّم القراءة والكتابة  التأسيسية يف مجال تعل

والحساب، فقد تظهر نفس النواتج ذات األولوية على 
مدار الفصل الدراسي، من مخطط عمل إلى آخر، 

حيث يُتوقع من المتعلمين إظهار الكفاءة من خالل 
مهام معقدة على نحو متزايد. وينطبق ذلك بشكل 

خاص يف بداية التعليم يف تدريس القراءة والكتابة.

©المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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الشكل 27: نموذج لمخطط عمل للتعليم الُمتسارع

ُّم القراءة والكتابة يف اللغة اإلنجليزية المستوى: 1 الفصل الدراسي: 1 المادة الدراسية: تعل

مخطط العمل رقم 1: مقدّمة إلى القراءة والكتابة )األسابيع 1-3(

النواتج ذات األولوية:

استخدم عالقات الصوت/الرموز والذاكرة المرئية للتعرف على الكلمات البسيطة وقراءتها.  	

كتابة كلمات يمكن لآلخرين قراءتها وفهمها 	

ِأت عليهم بكلماتهم الخاصة، بما يف ذلك اإلعداد والشخصيات وتسلسل األحداث والدرس أو الموضوع 	 إعادة سرد قصة قُر

تنمية الوعي بالكلمات واألصوات والقوايف والمقاطع يف اللغة المنطوقة والمكتوبة 	

استخدام فهم مفاهيم الطباعة وتقاليد اللغة المكتوبة لتحديد الكلمات والجمل البسيطة القصيرة وقراءتها وفهمها 	

التعلم االجتماعي-العاطفي:

ُّم وممارسة وتطبيق السلوكيات اإليجابية واإلنتاجية يف الصف المدرسي 	 تعل

المعارف والمهارات التي يلزم تدريسها:

إلقاء حروف األبجدية  	

مطابقة أسماء األحرف األبجدية مع صيغتها المكتوبة 	

اتجاه النص يف الكلمات والجمل، ويف صفحات النص 	

كيف تكتب اسمك 	

قواعد وإجراءات الصف المدرسي 	

	 ”Cc“ و ”Ss“ و ”Tt“ و ”Aa“ و ”Mm“ قراءة وكتابة ونطق األحرف

مزج األصوات من األحرف الخمسة )5( لقراءة كلمات بسيطة 	

مطابقة األحرف الكبيرة مع األحرف الصغيرة  	

األصوات الفردية يف الكلمات المنطوقة )المزج والتجزئة( 	

المفردات الجديدة )يف اللغة اإلنجليزية( 	

عناصر القصة: الشخصيات والسياق واألحداث الهاّمة 	

المعارف والمهارات التي يلزم تقييمها:

اتجاه النص 	

قراءة وكتابة ونطق 5 أحرف 	

صياغة الرسالة 	

كتابة اسمك 	

الشخصيات واألحداث يف القصة  	
)قراءتها بصوت عالٍ(

قراءة األبجدية )مع المساندة( 	

معرفة قواعد الصف  	
المدرسي واستخدامها
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تطوير أهداف الدرس وتسلسالت التعلم

بمجرد وضع مخطط العمل بالكامل - األهداف ذات األولوية والمعرفة 
والمهارات الرئيسية المدرجة - يمكن تطوير أهداف الدرس وترتيبها ضمن 

تسلسالت تعلم لجميع الدروس يف كل أسبوع من كل مخطط عمل. 

يصف أي من أهداف الدرس يف التعليم الُمتسارع المعرفة والمهارات التي 
ينبغي للمتعلمين اكتسابها نتيجة للدرس ومستوى الطلب المعريف. وينبغي 

أن تصف أهداف الدرس سلوك المتعلم - وهي األشياء التي ينبغي أن يكون 
المتعلمون قادرين على أدائها بعد انتهاء الدرس. وينبغي تجنب كلمات مثل 

“فهم” و”معرفة”، إذ أنها تجعل من الصعب كثيراً على معلمي التعليم 
الُمتسارع تحديد ما إذا كان المتعلم قد حقق الهدف المطلوب. وينبغي أن 

ترتبط اإلجراءات المستخدمة يف أهداف الدرس بمستوى تصنيف بلوم. يعرض 
الجدول 13 بعض األفعال التي يمكن استخدامها.

الجدول 13: أفعال الحركة ألهداف الدرس بناءً على مستويات تصنيف بلوم

أفعال الحركة لكل مستوى من مستويات تصنيف بلوم

َّر ِّقافْهَمتَذك ِّلطب ِّمحل أنِشئقَي

ِّقِصْف انَْسخ ِّلطب اجَْمعقارٍنحل

ِّفناقِشطابِق أنِشئجَادِلقارٍنصن

ابْنِحَدِّدبَايِناحِْسبقَدِّرَسمِّ

َّر ًتذك ِّراعط مثاال صمِّمقَدِّرميّزغي

حاتُْل ِّمجَادِلاعرُضوضِّ ِّرقَي َطو

 ضع أسئلةَصوِّرعرِّفتعرَّف على
حول..

نَظِّمتنبأ

ِّفأخبِر  حصن خطِّطبَرِّروَضِّ

رجَرِّباستخدِمأعد ذِكرضع خطاً تحت اقْترِحفسِّ

لوضع هدٍف لدرس يف التعليم الُمتسارع، اتبع الخطوات التالية: 

حدد المعرفة والمهارات التي سيتناولها الدرس، واختر من المعارف والمهارات الُمدرجة يف قالب التخطيط لمخطط العمل هذا.. 	

حدد مستوى الطلب المعريف الذي سيتناوله الدرس باستخدام تصنيف بلوم.. 	

استخدم فعل حركة لوصف ما سيتمكن المتعلمون من فعله بعد االنتهاء من الدرس. . 	

حدد التفاصيل اإلضافية الالزمة لتوضيح الغرض من الدرس و/أو التعلم المتوقع. . 	

جمِّع المعلومات يف هدف واضح للدرس يصف ما سيعرفه . 	
المتعلمون ويكونون قادرين على فعله. 

تذكّر أن تتأكد من أن هدف الدرس مكتوب بلغة يمكن لمعلمي . 	
التعليم الُمتسارع فهمها وأنه يحتوي على التفاصيل الكافية 

لتوجيه التدريس. تجنب الرطانة التربوية.

يوضح الشكالن 28 و29 أمثلة على عملية تطوير أهداف الدرس 
ُّم الحساب. ُّم القراءة والكتابة والمستوى 1 لتعل للمستوى 1 لتعل

تصف أهداف الدرس يف التعليم الُمتسارع 
ما سيعرفه المتعلمون ويكونون قادرين 

على أدائه نتيجةً للدرس كما أنها تدعم 
تحقيق النواتج ذات األولوية. وينبغي أن 

تتوافق أهداف الدرس يف التعليم الُمتسارع 
بشكل واضح مع النواتج ذات األولوية، 

باإلضافة إلى المعرفة والمهارات المحددة 
لمخطط العمل يف أثناء عملية 

التخطيط الموضحة أعاله.

نصيحة! للحصول على قائمة كاملة باألفعال، انظر 
 اليونسكو، أبجديات كتابة األهداف التدريسية، الصفحة 2:

https://unevoc.unesco.org/e-forum/
 ActionVerbsforObjectives.pdf

https://unevoc.unesco.org/e-forum/ActionVerbsforObjectives.pdf
https://unevoc.unesco.org/e-forum/ActionVerbsforObjectives.pdf
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ُّم القراءة والكتابة الشكل 28: عملية لتطوير أهداف الدرس للمستوى 1 من تعل

الشكل 29: عملية تطوير أهداف الدرس للمستوى 1 من الحساب

حدد المعارف والمهارات التي سيتناولها الدرس

حدد مستوى الطلب الذي سيتناوله الدرس، واستخدم الفعل لوصفه

أضف التفاصيل اإلضافية المطلوبة لتوضيح الغرض من الدرس و/أو التعلم المتوقع

جَمِّع المعلومات يف هدف واضح للدرس يصف ما سيعرفه المتعلمون 
ويكونون قادرين على فعله

 اتجاه النص على السبورة،
ويف الكتب، وعند الكتابة قراءة وكتابة االسم مهارات ما قبل الكتابة

َّع انسخ، تتب َّر المستوى 1: تذك

َّع أو انسخ االسم من البداية إلى النهاية تتب
امِسك القلم الرصاص بشكل 

صحيح، وارسم عالمات

 بنهاية الدرس، سيتمكن المتعلمون من استخدام قلم رصاص
لنسخ أسمائهم األولى من البداية إلى النهاية

حدد المعارف والمهارات التي سيتناولها الدرس

حدد مستوى الطلب الذي سيتناوله الدرس، واستخدم الفعل لوصفه

أضف التفاصيل اإلضافية المطلوبة لتوضيح الغرض من الدرس و/أو التعلم المتوقع

جَمِّع المعلومات يف هدف واضح للدرس يصف ما سيعرفه المتعلمون 
ويكونون قادرين على فعله

أول 10 أعداد ترتيبية

ِّف، استخدم صن المستويان 2و3: الفهم والتطبيق

ماذا يعني ترتيب األعداد؟التفريق بين عدّ األعداد واألعداد الترتيبية

بنهاية الدرس، سيتمكن المتعلمون من استخدام األعداد الترتيبية )على سبيل المثال: 
األول والثاني( لوصف موضع ما يصل إلى 10 أجسام موضوعة بالترتيب.
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يف أثناء كتابتها، ينبغي ترتيب أهداف الدرس يف تسلسالت تعلم )تُعرف أحياناً باسم مراحل التعلم(. تسلسالت التعلم هي الترتيب 
الذي يمكن من خالله تحقيق أهداف الدرس. ويمكن أخذها يف االعتبار عندما يتعلق األمر بأسبوع دروس أو مخطط عمل أو فصل 

دراسي كامل. وكما هو موضح يف الشكل 30، لفترات زمنية أقصر، على سبيل المثال على مدار كل أسبوع، تساعد تسلسالت التعلم 
المتعلمين يف بناء معارف ومهارات جديدة أو تساعد المتعلمين يف إكمال المهام بمستويات متزايدة من الطلب المعريف. ولفترات 

زمنية أطول، على سبيل المثال على مدار مخطط عمل أو فصل دراسي، تبني تسلسالت التعلم المعرفة والمهارات األساسية 
وتساعد المتعلمين يف التقدم من خالل مستويات الطلب المعريف.

الشكل 30: تسلسالت التعلم بمرور الوقت

يحتوي الشكالن 31 و32 على مثالين لتسلسالت التعلم ويف المثال األول، يركز تسلسل التعلم المكون من خمسة دروس على تعلم 
المعرفة والمهارات الجديدة على مدى فترة من الوقت. ويف المثال الثاني، يركز تسلسل التعلم المكون من خمسة دروس على 

تطبيق نفس المعرفة والمهارات المكتسبة لزيادة مستويات الطلب المعريف. 

ُّم الحساب الشكل 31: مثال على تسلسل التعلم للمستوى 1 يف مجال تعل

األسبوع 1

 المعارف والمهارات

ريف
مع

ب ال
طل

ال

الفصل الدراسي األول

2 
وع

سب
األ

األسبوع 4األسبوع 3
5 

وع
سب

األ

األسبوع 6
8 

وع
سب

األ
9 

وع
سب

األ

األسبوع 11األسبوع 10

ُّم الحساب المستوى األول للتعليم الُمتسارع يف مجال تعل

النتيجة ذات األولوية: تحديد السمات القابلة للقياس ألجسام معينة )مثل الطول والطول والوزن والسعة( وقياسها باستخدام 
وحدات غير قياسية.

يمكن للمتعلمين أداء ما يلي:

تحديد االرتفاع )العلو( كسمة يمكنهم قياسها وقياس االرتفاع بوحدات غير قياسية. 	

تحديد الطول )الطول( كسمة يمكنهم قياسها وقياس الطول بالوحدات غير القياسية. 	

تحديد الوزن )الثقل( كسمة يمكنهم قياسها وقياس الوزن بوحدات غير قياسية. 	

تحديد السعة )المقدار الذي يمكنهم االحتفاظ به( كسمة يمكنهم قياسها وقياس السعة بوحدات غير قياسية. 	

تحديد جميع السمات التي يمكننا قياسها على جسم معين: االرتفاع، والطول، والوزن، و/أو السعة. 	
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ُّم القراءة والكتابة الشكل 32: مثال على تسلسل التعلم للمستوى 2 يف مجال تعل

ُّم القراءة والكتابة أهدافاً تتناول نطاق مهارات القراءة والكتابة:  نصيحة! ينبغي أن تتضمن تسلسالت التعلم يف مجال تعل
تطوير اللغة الشفوية واالستماع، ومهارات القراءة التأسيسية، واالستيعاب. وينبغي أن تعكس تسلسالت التعلم يف الرياضيات 

توازناً بين أهداف التعلم التي تتناول المعرفة المفاهيمية والطالقة الحسابية وحل المسائل.

ُّم القراءة والكتابة المستوى الثاني للتعليم الُمتسارع يف مجال تعل

النواتج ذات األولوية: 

ُّم القراءة والكتابة: االستدالالت من النصوص تعل

التعلم االجتماعي-العاطفي: إظهار فهم لمشاعر اآلخرين وعواطفهم

يمكن للمتعلمين أداء ما يلي:

تحديد معاني الضمائر واستخدامها بشكل مناسب يف جمل تصف الذات والرجال والنساء والفتيان والفتيات . 	
ومجموعات األشخاص

تنقيح وممارسة صيغ الفعل “يكون”. 	

استبدال األسماء بالضمائر يف جمل معينة. 	

استخدام الضمائر واألشكال الصحيحة للفعل “يكون” لوصف المشاعر التي يتصرف بها زمالء الدراسة يف أثناء ممارسة . 	
لعبة داخل الصف المدرسي

إنشاء جُمل حول المشاعر باستخدام الضمائر والصيغة الصحيحة للفعل “يكون”. 	

قراءة وفهم واستنتاج )تخمين( مشاعر اآلخرين من الجمل التي تستخدم صيغاً مختلفة للفعل “يكون”. 	
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الخطوة 5: إكمال خريطة المنهج الدراسي
بمجرد إنشاء معايير المحتوى، وواصفات المستوى، والنواتج ذات األولوية، وأهداف الدرس، وتسلسل التعلم، واالنتهاء منها، 

يمكن إنتاج خريطة كاملة للمنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع. وتشتمل خريطة المنهج الدراسي على القسم 2 من 
دليل المنهج الدراسي.

تسرد خريطة المنهج الدراسي بالتفصيل كل أسبوع من كل فصل دراسي لكل مستوى من دورة برنامج التعليم الُمتسارع بأكملها. 
وينبغي أن تتضمن على األقل ما يلي:

المادة الدراسية 	

معايير المحتوى لهذه المادة الدراسية 	

واصف مستوى برنامج التعليم الُمتسارع ومدته 	

النواتج ذات األولوية لكل مخطط عمل )وحدة تدريسية( 	

أهداف الدرس لكل درس من كل أسبوع 	

ينبغي أيضاً تضمين وقت المراجعة وإعادة التدريس. من الناحية المثالية، ينبغي أن تتضمن خريطة المنهج الدراسي أيضاً نموذجاً 
من مهام التقييم التكويني، والتي يمكن تضمينها يف خطط الدرس وأنشطة التعلم. ويمكن أن تأتي مهام التقييم التكويني يف عدة 

أشكال. واألهم من ذلك أن تتماشى مع النواتج ذات األولوية وأهداف الدرس. وينبغي أن تتخذ فرقة العمل المعنية بالمنهج الدراسي 
القرارات المتعلقة بمكان وكيفية تضمين التقييم التكويني يف المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع بالتشاور مع وزارة التربية والتعليم 

والوكاالت الحكومية المرتبطة بها. 

يف حين أن أهداف الدرس يف مجال التعليم الُمتسارع مفّصلة تماماً من حيث ما سيعرفه المتعلمون ويكونون قادرين على أدائه يف 
نهاية كل درس، إال أنها ال تمثل خططاً للدرس أو أنشطة تعليمية. وبُغْيَة دعم معلّمي التعليم الُمتسارع عبر عملية تصميم المنهج 
الدراسي، يُقترح إدراج أنشطة التدريس والتعلم، بما يف ذلك بعض الدروس المكتوبة بالكامل على األقل، يف قسم منفصل من دليل 

المنهج الدراسي. وتوفر الدروس المكتوبة لمعلمي التعليم الُمتسارع دروساً نموذجية عالية الجودة تتضمن تفاصيل كافية 
إلرشادهم حول كيفية التنفيذ الفعال للمناهج الدراسية. 

أخيراً، ينبغي كتابة خريطة المنهج بحيث يمكن لمعلمي التعليم الُمتسارع فهمها بسهولة، إذ إنها تمثل خريطة الطريق 
التدريسية الخاصة بهم.

ُّم القراءة والكتابة والحساب يف  يوضح الشكالن 33 و 34 قسمين نموذجيين لخريطة المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع لفصول تعل
المستوى 1، الفصل 1، األسبوع 4، من التعليم الُمتسارع ستشمل خريطة المنهج الدراسي الكامل كل أسبوع، لكل مخطط عمل، لكل 

فصل دراسي، يف جميع مستويات برنامج التعليم الُمتسارع.
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مثال على مهام التقييم التكوينياألهداف المتوخاة من الدرساألسبوع

4

الدرس 1 
 Mm’, ‘Aa’, ‘Tt’, ‘Ss’, ‘Cc’,’ :قراءة وكتابة ونطق 8 أحرف أبجدية

‘‘Bb’, ‘Rr’, ‘Nn
مع المعلّم، مزج األصوات من األحرف الثمانية )8(  	

لقراءة كلمات بسيطة.
مطابقة األحرف الكبيرة مع األحرف الصغيرة. 	
تشكيل الكلمات باستخدام بطاقات األبجدية وقراءتها. 	

الدرس 2 
التعرف على األحرف من أصواتها:

إعطاء أمثلة للكلمات التي تبدأ بكل من األحرف الثمانية )8(  	
التي جرى تعلمها.

الدرس 3 
بناء المفردات من خالل تعلم معاني الكلمات وتصويرها )يف 

اللغة اإلنجليزية(.

الدرس 4
وصف السمات الرئيسية األربع للجملة )تبدأ بحرف كبير، وتنتهي 

بنقطة، وتحتوي على كلمات فردية، وتعبّر عن فكرة كاملة(. 
استخدامها لتحديد بداية ونهاية الجملة المكتوبة وعدد الكلمات  	

التي تحتوي عليها.

الدرس 5 
تحديد ومناقشة الشخصيات والسياق وتسلسل األحداث الهاّمة يف 

القصة )القراءة بصوت عالٍ(.

تقييم صوت البداية والحرف 
المقابل بالكلمات: 

اطلب من المتعلمين إكمال الدرس 2:

يرسم المتعلمون ويسّمون ُصوَراً  	
ألشياء تبدأ بصوت كل حرف جرى 

تعلمه )على سبيل المثال، 
رسم كرة والحرف “ك”(

استخدم هذه المهمة لتحديد المتعلمين 
مّمن يحتاجون إلى إعادة تدريس.

اطلب من المتعلمين إجراء تقييم ذاتي 
لفهم الشخصيات والسياق وتسلسل 

األحداث يف القصة:

اطلب من المتعلمين إكمال الدرس 5:

يعيد أزواج من المتعلمين سرد  	
القصة على أحدهم اآلخر.

استخدم هذه المهمة لجعل المتعلمين 
يحددون ما يفهمونه وما يحتاجون إليه 

لمزيدٍ من الممارسة.

ُّم القراءة والكتابة يف اللغة اإلنجليزية، الفصل الدراسي 1، األسبوع 4 الشكل 33: نموذج لخريطة منهج دراسي مكتملة للتعليم الُمتسارع المستوى 1 تعل

 المادة الدراسية:
ُّم القراءة والكتابة يف  تعل

اللغة اإلنجليزية

 واصفات المحتوى:
استخدام االستراتيجيات والمهارات المناسبة لقراءة مجموعة متنوعة من 

النصوص وفهمها وتقييمها واالستجابة لها

المستوى: 1

الفصل الدراسي: 1

 واصف المستوى:
بنهاية المستوى 1 من التعليم الُمتسارع، يمكن للمتعلمين تحديد المعلومات 

الهاّمة يف النصوص التي يقرأونها والتي تُقرأ عليهم بصوت عال وإعادة 
سردها والتعلم منها.

النواتج ذات األولوية

ُّم القراءة والكتابة:  تعل

استخدم عالقات الصوت/الرموز والذاكرة المرئية للتعرف على الكلمات البسيطة وقراءتها. 
كتابة كلمات يمكن لآلخرين قراءتها وفهمها

استخدام فهم مفاهيم الطباعة وتقاليد اللغة المكتوبة لتحديد الكلمات والجمل البسيطة القصيرة وقراءتها وفهمها
ِأت عليهم بكلماتهم الخاصة، بما يف ذلك اإلعداد والشخصيات وتسلسل األحداث والدرس أو الموضوع. إعادة سرد قصة قُر

تنمية الوعي بالكلمات واألصوات والقوايف والمقاطع يف اللغة المنطوقة والمكتوبة

التعلم االجتماعي-العاطفي: 

ُّم وممارسة وتطبيق السلوكيات اإليجابية واإلنتاجية يف الصف المدرسي تعل
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الشكل 34: نموذج لخريطة منهج دراسي مكتمل للمستوى 1 من التعليم الُمتسارع، الحساب، الفصل الدراسي 1، األسبوع 4

 المادة الدراسية:
ُّم الحساب تعل

معايير المحتوى:

إظهار الفهم للنظام العددي والقيمة المكانية. 	
استخدام العمليات الحسابية، والرموز المقابلة لها، وعالقات أحدها باآلخر لغرض الحساب 	

المستوى 1

الفصل الدراسي 1

واصفات المستوى - األرقام والعمليات والتفكير الجبري:

بنهاية المستوى 1 من التعليم الُمتسارع، يمكن للمتعلمين جمع وطرح األعداد الصحيحة  	
ضمن فئة العدد 100.

نهاية المستوى 1 من التعليم الُمتسارع، يمكن للمتعلمين إظهار فهم للعالقة  	
بين الجمع والطرح.

النواتج ذات األولوية

ُّم الحساب:  تعل

جمع وطرح األعداد ضمن فئة العدد 10 	
توضيح العالقة بين الجمع والطرح باستخدام األعداد ضمن فئة العدد 10 	

التعلم االجتماعي-العاطفي: 

ُّم وممارسة وتطبيق السلوكيات اإليجابية واإلنتاجية يف الصف المدرسي 	 تعل

مثال على مهام التقييم التكوينياألهداف المتوخاة من الدرساألسبوع

4

الدرس 1 
حل مسائل الجمع المحددة ضمن فئة العدد 10 وإنشاء 

مسائل الجمع ضمن فئة العدد 10 باستخدام األجسام 
والصور واألرقام.

الدرس 2 
حل مسائل الجمع الطرح ضمن فئة العدد 10 وإنشاء مسائل 

الطرح ضمن فئة العدد 10 باستخدام األجسام 
والصور واألرقام.

الدرس 3 
تكوين وتحليل العدد 10 باستخدام األجسام واألرقام. 

)استخدام 10 أجسام للعثور على جميع مسائل الجمع والطرح 
وتسجيلها ضمن فئة العدد 10/(

الدرس 4 
جمع وطرح األرقام ضمن فئة العدد 10 باستخدام خط األعداد 

و”العد التصاعدي” أو “العد التنازلي”.

الدرس 5 
بإنشاء وحل مسائل الكلمات المتعلقة بالحياة الواقعية التي 

تستخدم الجمع أو الطرح ضمن فئة العدد 10.

تقييم الجمع والطرح ضمن فئة العدد 10.

إعطاء المتعلمين اختباراً يف نهاية الدرس 5.

يضطلع المتعلمون بنسخ وحل قائمة من  	
مسائل الجمع والطرح ضمن فئة العدد 10. 
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 الخطوة 6: تطوير مواد وأنشطة التدريس والتعلم يف برنامج التعليم الُمتسارع
بعد االنتهاء من تطوير خريطة المنهج الدراسي للتعليم الُمتسارع 

)القسم 2 من دليل المنهج الدراسي(، يوفر القسم الرئيسي الثالث 
من دليل المنهج الدراسي أنشطة ومواد التدريس والتعلم، التي 
تساعد المعلمين على ربط األهداف والغايات يف المنهج الدراسي 

بممارساتهم الفعلية يف الصف المدرسي.

وتشمل أنشطة ومواد التدريس والتعلم خطط الدرس )أو نماذج 
لخطط الدرس(، وقد تتضمن أيضاً مواد تعليمية وتدريبية داعمة. 
يجب تصميم أنشطة ومواد التدريس والتعلم بحيث تحقق ما يلي:

تتماشى مباشرة مع أهداف الدرس  	

تدعم تحقيق النواتج ذات األولوية 	

تدعم االحتياجات الفريدة لمتعلمي التعليم الُمتسارع  	

تدعم التنفيذ الفعال من قبل معلمي التعليم الُمتسارع 	

كيفية تطوير مواد وأنشطة التدريس والتعلم 
يف التعليم الُمتسارع

تتمثل الخطوة األخيرة يف تطوير دليل منهج التعليم الُمتسارع يف 
تطوير أنشطة ومواد التدريس والتعلم )أو األمثلة التي يمكن 

للمعلمين االستفادة منها(. ويمكن تطوير خطط الدرس والمواد 
الداعمة وتحديدها بعد وضع خريطة المنهج الدراسي بالكامل - 

اختيار النواتج ذات األولوية، وتطوير أهداف الدرس، وتحديد فرص 
التقييم التكويني لجميع األسابيع لجميع الفصول الدراسية على 

جميع مستويات برنامج التعليم الُمتسارع.

ينبغي لجميع خطط الدرس أن تتضمن ما يلي:

هدف الدرس 	

قائمة المواد الالزمة للتدريس )مثل السبورة، والطباشير، وألواح الكتابة، وقطعة القراءة( 	

أنشطة التعلم 	

دعم مواد التدريس والتعلّم )مثل النصوص ومسائل الرياضيات( 	

الوقت الالزم لتنفيذ الدرس 	

فرص التقييم التكويني 	

مالحظات توضيحية للمعلمين )مثل المفردات، والمفاهيم الهاّمة( 	

نصيحة! توفر خطط وأنشطة ومواد الدرس 
المصممة جيداً يف التعليم الُمتسارع فرصة 
للمواءمة بشكل وثيق بين المنهج الدراسي 

المكتوب )دليل المنهج الدراسي( والمنهج الدراسي 
الُمدرَّس )األنشطة والخبرات للتعليم والتعلم(، 

َّم )المعرفة والمهارات التي  والمنهج الدراسي الُمتعل
يكتسبها المتعلمون(. ويُعدّ تحقيق مواءمة قوية 

بين هذه الجوانب الثالثة للمنهج الدراسي أمر 
ضروري لتحقيق نواتج إيجابية للمتعلمين.

خطط الدرس يف التعليم الُمتسارع هي خطة 
مفصلة ألنشطة التدريس والتعلم التي ستنفّذ يف 

درس واحد. وتحدد خطط الدرس بوضوح ما ينبغي 
أن يعرفه المتعلمون ويكونوا قادرين على أدائه 

بنهاية الدرس وكيف سيتعلمونه. وهي تشمل أيضاً 
كل المعلومات التي يحتاج إليها المعلم ليكون قادراً 

على تدريس هذا الدرس، مثل المعلومات 
األساسية التي يحتاج المتعلمون إلى معرفتها، 

والتعليمات المفصلة لكل نشاط، وفرص التقييم 
التكويني، باإلضافة إلى قائمة بمواد التدريس 

والتعلم الداعمة، مثل الكتب المدرسية أو القارئات 
النصية، واألدلة، ومجموعات المسائل، ومقاطع 

القراءة، والبطاقات األبجدية، وخطوط األعداد.
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باإلضافة إلى ذلك، ينبغي لخطط الدرس:

أن تدعم بشكل مباشر أهداف الدرس وأنشطة الدرس وتحقيق المتعلم للنواتج ذات األولوية 	

ُّم القراءة  	 أن تدعم دمج محتوى المادة الدراسية )مثل الدراسات االجتماعية أو العلوم أو التعلم االجتماعي-العاطفي( يف تعل
ُّم الحساب، حسب االقتضاء والكتابة وتعل

أن تدعم اكتساب مجموعة من مهارات القراءة والكتابة، بما يف ذلك اللغة الشفوية واالستماع والقراءة وفهم القراءة والكتابة 	

أن تدعم اكتساب مجموعة من المهارات الحسابية، بما يف ذلك الفهم المفاهيمي، وإجادة العمليات الحسابية، وحل المسائل 	

أن تستخدم النصوص التي تتضمن مجموعة من ميزات النص )مثل المواضيع والعناوين والرسوم التوضيحية( 	

أن تستخدم المواد والموارد التي تسمح للمتعلمين بممارسة المهارات )مثل مسائل الكلمات، ومقاطع القراءة، ومحفزات  	
الكتابة( وأن تشمل طرقاً متعددة يمكن للمتعلمين من خاللها إظهار فهمهم

أن تدعم معلمي التعليم الُمتسارع من خالل تصميم خطة الدرس

من الهامّ تحديد كيفية كتابة خطط الدرس حتى تساعد معلمي التعليم الُمتسارع يف تدريس الدرس بنجاح، باإلضافة إلى زيادة 
معارفهم ومهاراتهم. وينبغي تطوير جميع خطط الدرس والمواد الداعمة من أجل استخدامها يف سياقات منخفضة الموارد من قبل 
معلمي التعليم الُمتسارع مّمن قد يفتقرون إلى التدريب المهني وَمن قد يبنون مهارات القراءة والكتابة والحساب الخاصة بهم يف 

أثناء التدريس. ولتقديم أفضل دعم لمعلمي التعليم الُمتسارع، يجب أن يكون كل من المحتوى وهيكل خطط الدرس والمواد 
الداعمة سهلة الفهم واالستخدام لمعلمي التعليم الُمتسارع.

©المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / أخيليس زفاليس
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يوضح الجدول 14 أربع اعتبارات رئيسية عند تطوير خطط الدرس تلبي احتياجات معلمي التعليم الُمتسارع.

الجدول 14: اعتبارات تطوير خطط الدرس من أجل دعم معلمي التعليم الُمتسارع

 ما هي األسئلة التي يمكن أن نطرحها على أنفسناما أهمية مراعاة االعتبار؟االعتبار
للتفكير يف هذا االعتبار؟

 هيكل ومخطط 
خطة الدرس

يوفران تنسيقاً واضحاً ومتسقاً لخطط 
الدرس، مما يسهّل على معلمي التعليم 

الُمتسارع العثور على المعلومات التي 
يحتاجون إليها بسرعة

كيف يمكننا هيكلة خطط الدرس بحيث تشمل جميع 
المعلومات التي يحتاج إليها معلمو التعليم الُمتسارع مع 

سهولة قراءتها ومتابعتها؟

هل ينبغي أن يكون لدينا قالب خطة درس واحد يمكن 
استخدامه لجميع الدروس، أم ينبغي لنا إنشاء قوالب 

مختلفة ألنواع مختلفة من الدروس؟

كيف يمكننا التأكد من أن هيكل خطة الدرس ال يثني عن 
استخدام األنشطة العملية والتعلم التعاوني واألنشطة 

األخرى التي تركز على المتعلم؟

تضَمن كتابة خطط الدرس بمستوى اللغة/القابلية للقراءة
يمكن للمعلمين التعامل معه بمجموعة 

من مهارات القراءة والكتابة

ما هي ميزات النص الداعمة )مثل الرسومات، ونوع البنط، 
وحجم الخط( التي ينبغي إدراجها للمساعدة يف دعم فهم 

معلمي التعليم الُمتسارع لخطط الدرس؟

ما هي الهياكل النحوية )مثل بناء الجملة وطولها، وأزمنة 
الفعل( التي ينبغي أن نأخذها يف االعتبار عند 

تصميم خطط الدرس؟

تضمن أن يعرف المعلمون كيفية تنفيذ تعليمات النشاط
الدرس واألنشطة، وخاصة استراتيجيات 

التدريس التفاعلية

كيف يمكننا دمج استراتيجيات التدريس التفاعلية يف خطط 
الدرس بحيث يسهل على معلمي التعليم الُمتسارع 

استخدامها وفهمها؟

كيف يمكننا تقديم وشرح استخدام استراتيجيات التدريس 
التفاعلية بطريقة تكون منطقية بالنسبة إلى معلمي 

التعليم الُمتسارع وال تتسبب يف إرباكهم؟

المعرفة والمهارات 
المطلوبة 

مسبقاً للمعلمين 

تضمن أن المعلمين يفهمون المفاهيم 
و”األفكار الكبيرة” الكامنة وراء أنشطة 

التدريس، والتي تمكنهم من التدريس 
بشكل أكثر فاعلية

ما هي المفاهيم التي يحتاج المعلمون إلى معرفتها وفهمها 
لتدريس كل درس بشكل فعال؟

كيف يمكن أن تدعم خطط الدرس فهم المعلمين للمفاهيم 
األساسية وبناء مهاراتهم ومعرفتهم؟

دعم متعلمي التعليم الُمتسارع من خالل أنشطة ومواد التدريس والتعلم

ينبغي أيضاً كتابة خطط الدرس بطريقة تعزز تحقيق نواتج التعلم. يحظى متعلمو التعليم الُمتسارع بمجموعة واسعة من الخبرات 
واالحتياجات. ونظراً ألن متعلمي التعليم الُمتسارع قد تجاوزوا سن الدراسة، فإنهم يحملون معهم ثروة من الخبرات الحياتية التي 

يمكن البناء عليها يف الصف المدرسي. وباإلضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون الفصول المدرسية يف التعليم الُمتسارع متعددة األعمار، كما 
أنها تكون متعددة المستويات يف بعض األحيان. وينبغي كتابة خطط الدرس يف التعليم الُمتسارع بطريقة تعتمد على الخبرات السابقة 

للمتعلمين؛ وتمثل مجموعة واسعة من المعرفة والمهارات والنضج المعريف؛ وتسمح للمتعلمين باالضطالع بدور يف تعلمهم.
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يوضح الجدول 15 أربع اعتبارات رئيسية لدعم متعلمي التعليم الُمتسارع من خالل أنشطة ومواد التدريس والتعلم.

الجدول 15: اعتبارات لتطوير أنشطة ومواد التدريس والتعلم من أجل دعم متعلمي التعليم الُمتسارع

 ما هي األسئلة التي يمكن أن نطرحها على أنفسناما أهمية مراعاة االعتبار؟االعتبار
للتفكير يف هذا االعتبار؟

توفير تدريس للمنهج 
الئق بمستوى الطالب

يضمن وضع تحديات أمام المتعلمين 
دون أن يفرض أعباء إضافية عليهم

كيف يمكن لخطط الدرس أن تدمج مجموعة متنوعة من 
االستراتيجيات التدريسية، مثل النمذجة والممارسة 

الموجهة ومناقشات الصف المدرسي والتعلم التعاوني 
واألنشطة العملية؟

كيف يمكن أن تتضمن خطط الدرس أنشطة متباينة 
للمتعلمين الحائزين على مستويات أساسية وأكثر تقدماً 

من المعرفة والمهارات؟

ربط التعلم الجديد 
بالتعلم السابق 

والمعرفة األساسية

يساهم تسريع التعلم ويساعد 
المتعلمين يف فهم وتذكر ما تعلموه

كيف يمكن أن تتضمن خطط الدرس فرصة للمتعلمين 
لربط درس اليوم بالتعلم السابق؟

كيف يمكن لخطط الدرس أن تربط التعلم بخبرات 
المتعلمين وثقافاتهم وخلفياتهم المعرفية الحالية؟

إشراك المتعلمين يف 
عملية التعلم وتوفير 
الفرص لدعم األقران

يساهم يف تسريع الفهم ويساعد 
المتعلمين يف تذكّر ما تعلموه

كيف يمكن لخطط الدرس أن تتضمن األنشطة التي:	 

تُشرك متعلمي التعليم الُمتسارع	 

تكون مالئمة للفئات العمرية المختلفة	 

تشمل أنشطة التعلم العملي،	 

تساعد يف زيادة ثقة المتعلمين بأنفسهم	 

تسمح لمتعلمي التعليم الُمتسارع بالعمل مع أقرانهم	 

تحقيق التوازن بين 
التعليمات الواضحة 

والممارسات الموجهة 
بواسطة المعلم 

والممارسة المستقلة

يزوّد التدريس الواضح المتعلمين 
بنموذج لسلوكيات التعلم ونواتجه.

تسمح الممارسة الموجهة للمتعلمين 
بممارسة المعرفة والمهارات 

الجديدة مع الدعم.

تتيح الممارسة المستقلة للمتعلمين 
ممارسة وتعزيز 

مهارات جديدة بأنفسهم.

كيف يمكن أن تضمن خطط الدرس تركيز التدريس الواضح 
على هدف الدرس، بما يف ذلك مستوى الطلب المعريف؟

كيف يمكن تصميم الدروس بحيث يمكن لمتعلمي التعليم 
الُمتسارع الحصول على تعقيبات من المعلمين؟

كيف يمكن تصميم الدروس بحيث يمكن لمعلمي التعليم 
الُمتسارع الحصول على تعقيبات من المتعلمين )على 

سبيل المثال، توفير فرص لمن هم أصغر سناً لطلب 
المساعدة من المعلمين إذا كانوا مرتبكين(؟ 
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