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الحلقة (189)



األبعاد المشتركة
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السؤال األول

ما المقصود باألبعاد المشتركة  

؟ ( Cross-Cutting Dimensions) 

برنامجضمن،التعليممناهجملعاييراألساسيةاملكوناتاحدىهي•
.التعليمملناهجالوطنيةاملعايير

:منالعامالتعليممناهجبنيةتتكون •

.(املعاييرلبناءاألساس يالبعد)التعلمملجاالتالتخصصيةالبنية-

.(راتاملها،والقيم،املنهجأولويات)املشتركةاألبعادتدعمها--

،الشاملالتعلممنظومةوفقبينهافيمااألبعادهذهتنسجم•
تعلمملدع،وطبيعتهمحتواهحسبكلالتعلممجاالتمعوتتكامل
للحياةوإلعدادهم،املجالملحتوى العميقوفهمهمالطالب

.هوتحدياتوالتقنيةاملعرفيةوآفاقهااملستقبلولوظائف

البنية 
ة التخصصي

القيمالمهارات

أولويات 
المنهج بنية 

مناهج 

التعليم 
العام



السؤال األول

ما المقصود باألبعاد المشتركة  

؟ ( Cross-Cutting Dimensions) 

اختيارتمدوق،تعلممجالكلطبيعةحسبمعهاالتعاملويتمالتعلم،مجاالتجميععبروتستهدفتعالجعامةأبعادتمثلاملشتركةاألبعاد

:التاليةملسوغاتالتعليممناهجملعاييراملشتركةاألبعادمصطلح

مصطلح األبعاد 

هو إطار عام 
شامل للمعرفة، 

والقيم، واملهارات

ة مصطلح املشترك

استهداف هو 

هذه األبعاد 

وتكاملها في جميع 

. مجاالت التعلم

االتساق مع 

السياق الثقافي 

للمملكة

إتاحة مزيد من 

، وعدم املرونة
ربطها بمصطلح 

معين



الثانيالسؤال 

ما هي مكونات األبعاد المشتركة ؟

التنمية 
المستدامة

تقدير الذات
التفكير 

الناقد 

وحل 
المشكالت

التفكير 
االبداعي

التواصل

استخدام 
التقنية

التعلم الذاتي
، متعلم معتز بدينه ولغته

مسهم في تنمية وطنه، 

ذو شخصية بناءة 

ومعتدلة، ومبدع 
" ومنتج

اهجمنملعاييراملرجعيالعاماإلطارحدد•
:هىمشتركةأبعادثالثةالعامالتعليم
يالتو املهاراتالقيم،،املنهجأوليات
جمناهمعاييررؤية"مجملهافيتحقق

."العامالتعليم
قوفبينهافيمااألبعادهذهتنسجم•

معوتتكاملالشاملالتعلممنظومة
محتواهحسبكلالتعلممجاالت

هموالفالطالبتعلملدعموطبيعته؛
.املجالملحتوى العميق



المواطنة 
المسؤولة

التنمية المستدامة

مكانة المملكة 
ودورها 
الريادي

أولويات 

المنهج 

تعبر عن التوجهات 
الوطنية واملوضوعات 
الكبرى ذات األولوية 
للمجتمع التي يجب أن 

تكون حاضرة في مجاالت 
التعلم خالل السنوات 

القادمة



تتمثل في بناء منظومة 
من القيم لدى الطالب 

نه من تحقيق 
ّ
تمك

طموحه بحياة كريمة 
يسودها االطمئنان 

.واإلنتاج

القيم

تقوى هللا

الشغف 
المعرفي

المسؤولية

تقدير 
العمل 
واتقانه

الوسطية 
واالعتدال

تقدير 
الذات



تتشكل املهارات من مجموعة 
القدرات الذهنية والعاطفية 
والحركية التي تيهئ الطالب 
اء للحياة، وتعدهم للتعامل البن
مع التحوالت االقتصادية 

ومنها والتقنية واملعرفية
مهارات القرن الحادي 

، التي تمكن (21)والعشرين 
الطالب من التعلم املستمر 

.واإلبداع واالبتكار واإلنتاج

املهارات 
التفكير الناقد
وحل المشكالت

التفكير 
اإلبداعي

التواصل

استخدام 
التقنية

التعلم الذاتي

التعاون 
والمشاركة 
المجتمعية

المهارات 



:مالتعليناهجمفياملشتركةاألبعاداتمكونبناءةلعملياملنهجيةاإلجراءات
ة دراسة وتحليل الممارسة الدولي
والتقارير ذات العالقة وعددها 

والوثائق الوطنية). 68(
اتقارناجراء مو)74(وعددها 

رجعية م

استطالع رأي ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية 
وشارك في هذا والمؤسسات حول األبعاد المشتركة

جهة حكومية ( 67)من مشارك(132)االستطالع 
وأهلية 

عدداستكتاب 
الخبراء من 

الوطنيين

تنفيذ حلقات 
النقاش المركزة

(سمينار)

إعداد المسودات األولية 
ة لألبعاد المشتركة وكيفي

االستهداف

التقويم المرحلي ومراجعة
اللجنة العلمية لضمان 

الجودة

المراجعة العلمية 
المتخصصة

ةفي ورش العمل التطويري

النشر اإللكتروني 
عدد بلغلالستفتاءات 

)  13422(المسجلين 
استبانة 

المناقشة الموسعة في 
ورش عمل مناطقية

التحكيم 
إعداد المسودة النهائية 
ضمن مكونات اإلطار 

مواءمة مكونات المسودات 
النهائية مع الجهات ذات 

العالقة

الثالثالسؤال 
كيف تم تحديد األبعاد المشتركة ؟



الممارسة الدولية 

:والمقارنة المرجعية 

21st century skills

مهارات القرن الحادي والعشرين

Cross curricula Themes

الموضوعات المشتركة عبر المنهج

Learning Goals or Generic Skills

أهداف التعلم أو المهارات العامة

Capabilities

قدرات 

21st century competencies

كفايات القرن الحادي والعشرين

Essential Skills

المهارات الضرورية

Skills

المهارات Competencies or 21st century skills

الحادي والعشرينالقرنالكفايات أو مهارات 

جتتتتاه اختلفتتتمل املمارستتتتة الدوليتتتة فتتتتي  االت1)

نحتتتتتتتتتتتتو املهتتتتتتتتتتتتارات متتتتتتتتتتتتن حيتتتتتتتتتتتت  املستتتتتتتتتتتتم ، 

مين والتعريف وآلية االستهداف  والتض

. في املناهج

ائق ظهرت عدة مسميات للمهارات في وث2)

التتتتتتتتتدول وفتتتتتتتتتق أنظمتتتتتتتتتة التعلتتتتتتتتتيم  للتتتتتتتتتدول 

.وأهدافها مع االتفاق على الداللة

تتفتتتتتتق الدراستتتتتتات الدوليتتتتتتة علتتتتتتى أهميتتتتتتة3)

يتتتاة تنميتهتتتا لتتتدى الطتتتالب إلعتتتدادهم للح

.ووظائف املستقبل

تشتتتتتتتتتترد معظتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتدول فتتتتتتتتتتي عتتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتتن 4)

:املهارات هي

مهتتتتتتتارات التفكيتتتتتتتر الناقتتتتتتتد واإلبتتتتتتتدا ي، حتتتتتتتل

ة، املشتتتتتتتتكالت، التوااتتتتتتتتل، مهتتتتتتتتارات التقنيتتتتتتتتت

.املشاركة والعمل ضمن فريق

قدرات عامة
General capabilities



م لدعم تعلم الطالب وفهمه✓
العميق ملحتوى مجال 

.  التعلم
للحياة ولوظائف همإلعداد✓

ية املستقبل وآفاقها املعرف
.والتقنية وتحدياته

ة في تلبية للمطالبات االجتماعي✓
الحاجة لتنمية مهارة العمل 
ب  التعاوني واالبتكار عند الطال 

م نوعية 
ّ
من خالل خبرات تعل

رفية موجهة تتكامل مع البنية املع
لكل مجال تعلم

وجود عالقة طردية  بين مستوى ✓
امتالد الطالب للمعارف واملهارات
األساسية والنمو االقتصادي حي 

يمة تعتبر قيمة اقتصادية مضافة لق
االقتصاد املحلي

 مع التوجهات ✓
ً
تماشيا

فإنالعاملية 

كل املناهج تعزز بعضها وتتكامل 
عتز بدينه املتعلم إليجاد املواطن امل

سهم في تنمية وطنه، ذو املولغته،
شخصية بناءة ومعتدلة، ومبدع 

" ومنتج

الرابعالسؤال 
ما أهمية تضمين األبعاد المشتركة في مجاالت التعلم؟



الخامسالسؤال 

ما سمات المتعلم المكتسبة من األبعاد المشتركة؟

سمات المتعلم 
المكتسبة من 

األبعاد 
المشتركة

مواطن 
مسؤول

واع بمكانة 
المملكة ودورها 

الريادي

مسهم في 
جودة الحياة 
وضمان 
استدامتها

ـــــــق   متـــَـّ

هلل

متَّسم 
بالوسطية 
واالعتدال

مقدر لذاته

ذو شغف 
ر معرفي مقد ِّ

للعمل 
ومتقٌن له

متحمل 
المسؤولية 

مفكر ناقد 
قادر على حل 
المشكالت

مبدٌع 
منتج

متواصل 
بإيجابية

مستخدم للتقنية 
الرقمية ومنتج 

لها

قادر على 
التعلم الذاتي

متعاون 
ومشارك في 

مجتمعه



إعداد مصفوفات 

املدى والتتابع 
ةلألبعاد املشترك

مراجعة التضمين 

والتحقق من 
االتساق والترابط

بين املعايير في 

تضمين األبعاد 

التحقق من 

االتساق والترابط
بين األطر 

التخصصية 

لتضمين األبعاد 
املشتركة تضمين األبعاد 

املشتركة وفق 
املحددات العامة 

تضمين االبعاد تعني شمول 
بر استهداف األبعاد املشتركة ع
مجاالت التعلم، وفي جميع 
املستويات، بحي  تكون 
شتركة التغطية الكلية لألبعاد امل

من خالل النظرة الشمولية 
لجميع مجاالت التعلم، وعلى 

  ف
ّ
ط
َ
ي مجال افتراض أن ما لم ُيغ

 
ّ
في تعلم معين، فإنه سُيغط

ن مجال تعلم آخر، وقد تم تضمي
ع وفق املحددات العامة في  جمي

:األطر التخصصية 
ة تضمين يتالءم مع طبيع-

natural fitاملجال 
 مع تضمين يتناسب منطقي-

ً
ا

logical.املحتوى 
تضمين يعزز التعلم -

enhance learning

.تحليل األبعاد املشتركة❑
.تحليلالتحكيم جدول ❑
إعداد مصفوفات األبعاد❑
.  تحكيم مصفوفات❑
لمتجريب مصفوفات في مجاالت التع❑
.ريبتعديل وفق نتائج التحكيم والتج❑

3

تم مراعاة التالي في 
:  إعداد املصفوفات 
خصائص نمو 
الطالب ، التدرج 
الرأس ي واألفقي 

ألفكار املصفوفة عبر 
املستويات، طبيعة 
األبعاد من حي  

معالجتها ، وشمولها 
ألفكار األبعاد ووفق 
اإلطار الوطني ملعايير 

.املناهج

1

2

السادسالسؤال 
ما منهجية تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجاالت التعلم ؟



.جمع المعلومات الدقيقة وتقييم موثوقيتها واستخالص المعاني منها-

ية، تصنيف خصائص أو أجزاء فكرة أو مشكلة، وتحليل العالقات المنطق-

.وإيجاد األنماط بهدف التوصل لحلول أو فهم أعمق

استقراء األدلة والشواهد والمالحظات المقصودة للتحقق من صحة -

.الفرضيات والوصول إلى نتائج وتعميمات وبراهين مناسبة

قواعد إصدار أحكام منطقية ومبررة على األفكار وحلول المشكالت استنادًا ل-

.االستدالل

صدار تعميق التفكير التأملي في المعلومات واألدلة والشواهد للتمكن من إ-

.األحكام المنطقية

.توليد الحلول والبدائل وتقويمها التخاذ القرارات وحل المشكالت-

خدام التفكر والتأمل والتقويم باست

قواعد االستدالل العقلي التخاذ 

القرارات، وحل المشكالت؛ للتمكن

من إصدار األحكام المنطقية 

الناتجة عن جمع المعلومات 

واألدلة والشواهد وتحليلها، 

.والتحقق من صدقها، وصحتها

التحليل

االستنتاج

التقويم

حل المشكالت واتخاذ القرار

التفكير

الناقد 

وحل 

المشكالت

3

شكلة إنتاج أكبر عدد من األفكار والحلول المبتكرة والبدائل المتنوعة لحل م-

.أو معالجة موقف ما، باستخدام المعرفة والمهارات وسعة الخيال

.عهاالتكيف مع المواقف والمشكالت وتوليد استجابات متنوعة للتعامل م-

اف استثمار المعرفة والموارد والقدرات والمهارات بهدف التخطيط الستشر-

.الفرص المستقبلية واغتنامها

الوعى بالمشكالت وكيفية التعامل معها باستخدام المعرفة والمهارات -

.والطرق االبتكارية للتوصل لحلول إبداعية استباقية

رة إنتاج أفكار أصيلة وحلول مبتك

ا وثيقًا وبدائل متنوعة ترتبط ارتباطً 

، بالتحدي، واالكتشاف واالبتكار

واستشراف الفرص واغتنامها، 

عامل والوعي بالمشكالت وكيفية الت

معها باستخدام المعرفة والمهارات

ة في التخيل العلمي بطرق منتج

.غير مألوفة

الطالقة والمرونة

التفاصيل واألصالة

الحساسية للمشكالت

التفكير

اإلبداعي

4

مؤشرات األداء التعريف المهارات الفرعية المهارة م



مؤشرات األداءمؤشرات التحقق البعد المشترك 

أولويات المنهج 

520المواطنة المسؤولة

416مكانة المملكة ودورها الريادي

728التنمية المستدامة

1664المجموع 

القيم 

28تقوى هللا 

28الوسطية واالعتدال

28تقدير الذات 

312الشغف المعرفي

28تقدير العمل

312المسؤولية

1456المجموع

المهارات 

624التفكير الناقد وحل المشكالت

416التفكير اإلبداعي

416التواصل

416استخدام التقنية

312التعلم الذاتي

312التعاون والمشاركة المجتمعية

2496المجموع

54216المجموع الكلي

مصفوفات األبعاد املشتركة 
سمات املتعلم لهذا الُبعد

مؤشر 
التحقق

مؤشر 
األداء





مصفوفة مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت-10
:ا علىستدالل العقلي وجمع المعلومات واألدلة والشواهد وتحليلها، والتحقق من صحتها، بحيث يكون قادرً االيكون المتعلم مفكراً ناقداً، متأمالً ، قادراً على اتخاذ القرارات وحل المشكالت وإصدار األحكام المنطقية الناتجة عن استخدام قواعد

.جمع المعلومات الدقيقة وتقييم موثوقيتها واستخالص المعاني منها10/1

(12-10)التركيز (9-7)التوسع (6-4)التعزيز (3-1)التأسيس 

أوبمساعدةمامصدرمنالمعلوماتجمع•

.الحواسباستخدام

وترتيبها،المصادرمنالمعلوماتجمع•

.جديدةوخبراتأفكارلبناءبهاواالستدالل

دقتها،وتقييممتعددةمصادرمنالمعلوماتجمع•

.أشملبشكلللفهممنهاالمعانيواستخالص

يهافوالضعفالقوةجوانبلتشخيصالمعلوماتتقويم•

اتيةوحيتعليميةسياقاتفيوتوظيفهابينها،والربط

.مختلفة

.أعمقفهمأولحلولالتوصلبهدفاألنماطوإيجادالمنطقية،العالقاتوتحليلمشكلة،أوفكرةأجزاءأوخصائصتصنيف10/2

(اسيةاألس)الرئيسةوالصفاتالخصائصتصنيف•

.للفكرة

نةوالمقارواالختالف،التشابهأوجهاستخالص•

.للفكرةأعمقلفهمللوصولبينها

علىبناءواألفكارالعناصربينجديدةعالقاتاكتشاف•

.عنهاالمتوافرةوالمعلوماتخصائصها

.أفكارعدةبين(المتكررالنسق)األنماطإيجاد•

.مناسبةوبراهينوتعميماتنتائجإلىوالوصولالفرضياتصحةمنللتحققالمقصودةوالمالحظاتوالشواهداألدلةاستقراء10/3

طريقعنالمالحظةخاللمنبالنتائجالتنبؤ•

.الحواس

علىناءبوالخاطئة،الصحيحةالنتائجبينالتمييز•

.األفكاربينالمنطقيالترابط

داعمة،أدلةأومقدماتعلىبناءالنتائجتحديد•

.المرتبطةوالحقائقالشواهدمالحظةعبرأو

عميماتوتونتائجلحلولللتوصلالفرضياتبناء•

.واألفكارالموضوعاتعنمنطقية

قالحقائوتطبيقالتعميمات،مناستنتاجاتصياغة•

.جديدةمواقففيوالبراهينواألدلة

دلةاألاستقراءعبرمناسبةفرضياتواختبارصياغة•

يرتفسأوجديدةلمعرفةللتوصلوالبراهينوالشواهد

.حولهكافيةمعلوماتتتوافرالموضوع

الخاصةالقضاياعلىالعامةوالنتائجالقواعدتعميم•

.صحتهامنللتحققوالعالميةوالمجتمعية

ت،محدداوفقللصواباألقربالفرضيةوترجيحتقويم•

.ةالفرضيمعتوافقهاومدى(نتائجها)النتائجوتحليل

.االستدالللقواعداستنادًاالمشكالتوحلولاألفكارعلىومبررةمنطقيةأحكامإصدار10/4

ةالحياتيوخبراتهمالحظاتهواقعمنأسئلةطرح•

غيرأومفهومةغيرمافكرةحوللالستيضاح

.لهمقبولةغيرأومعقولة

مالحظة،أوحسيلتجريباستناداً رأيهإبداء•

.بأسلوبهذلكومناقشة

لةواألدالحججلتحديدأوفكرةلفهمأسئلةطرح•

االدعاءمنطقيةلمناقشةأوالداعمة،والشواهد

.والبرهان

نقلية)استدالللقواعداستناداً رأيأوحكمتبني•

نطقيمبشكلوحكمهموقفهوتبرير،(تجريبية–

.لآلخرين

الرئيسيةعناصرهاإلىالحججلتحليلأسئلةطرح•

افواكتشوالنتائجاألسباببيناالرتباطاتوتحديد

.والبراهيناألدلةفياالدعاءاتأوالمغالطات

قواعدوفقموقفاتخاذأورأيأوحكمإصدار•

التبريرمع(تجريبية–نقلية–عقلية)استدالل

تلكباستعمالاآلخرينومناظرةالمنطقي،

.االستدالالت

داعمةالاألدلةبينللتقصيوتأمليةتقييميةأسئلةطرح•

.البراهينأوللحجج

–ةنقلي–عقلية)استداللقواعدوفقمنطقيحكمإصدار•

تبريراتوفقاآلخرينومناظرة،(قياس-تجريبية

.آخرعلىاستداللكفةلترجيحمنطقية

.المنطقيةاألحكامإصدارمنللتمكنوالشواهدواألدلةالمعلوماتفيالتأمليالتفكيرتعميق10/5

أوالمعلوماتفيالتأملعندتفكيرهوصف•

.المشكالتأواألفكار

عللفأوحكمإلصدارتفكيرهطريقةفيالتأمل•

ومنطقيةاألخالقيالحسعلىبناءماتصرف

.لهالداعمةوالشواهدواألدلةالمعلومات

المنطقيةواألسبابواألدلةالمعلوماتفيالتأمل•

.رفضهاأوواألحكامالمواقفلقبولواألخالقية

عندالمستخدمةواإلجراءاتتفكيره،تنظيمطريقةتقويم•

.المواقفعلىأحكامإصدار

.المشكالتوحلالقراراتالتخاذوتقويمهاوالبدائلالحلولتوليد10/6

اتمعلوموجمعبأسلوبهووصفهاالمشكلةتحديد•

رقرااتخاذفيوالمشاركةللحل،للتوصلأولية

المناسبللحلجماعي

وتحديدالمختلفةالمشكلةعناصرتحليل•

فضرأووتبنيبها،المرتبطةالدقيقةالمعلومات

.للتحليلاستناداً المناسبالحلبشأنقرار

أوةالمشكلحلبهدفالمتنوعةالحلولأوالبدائلتوليد•

المعلوماتضوءفيمنهااألنسبحولقراراتخاذ

.المتوافرة

وتكييفاألنسب،الحلأوالقرارلترجيحمحدداتوضع•

.خذالُمتالقرار/الحلوتقييمللموقف،الحلولأوالبدائل





وم؟كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال العل:السؤال السابع 

اإلطارالعلوملمجالالمعرفيةالبنيةتمثل

علومالمجالويتنظم،للمحتوىالعامالتنظيمي

:حولتتمحورمتداخلةمحاورثالثةفي

العلميةوالممارسات،والفهمالمعرفة

هميسبما،المشتركةوالقضايا،والهندسية

ممارسةخاللمنالمهاراتاكتسابفي

دسيالهنوالتصميمالعلمياالستقصاءعمليات

لمشتركةابالقضاياالعلوتطبيقاتارتباطمحققة
.العلميةالمعرفةفروعجميعفي



علم استهداف األبعاد المشتركة في معايير مجاالت الت

(العلوم ، الرياضيات)

االستهداف المباشر ، واالستهداف : تستهدف األبعاد المشتركة في معايير مجاالت التعلم بطريقتين ، وهما 
.غير المباشر

العلوم ، )يقتضي االستهداف المباشر لألبعاد المشتركة تضمين أفكار هذه األبعاد في بنية مجال التعلم 
.، وبناء معايير محتوى ومعايير أداء صريحة ضمن معايير مجال التعلم( الرياضيات

ويقتضي االستهداف غير المباشر ألبعاد المشتركة مراعاة أفكار هذه األبعاد عند بناء واختيار األمثلة 
واألنشطة والبيانات واإلحصاءات والرسوم والصور واألدلة ومشروعات المتعلمين ، وغيرها من خبرات 

.التعلم



لوم؟كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الع:السؤال السابع 

التنمية المستدامة المواطنة المسؤولة



الوسطية واالعتدال تقوى هللا 



تقدير العمل وإتقانه الشغف المعرفي



التعاون والمشاركة المجتمعية مهارة التواصل



خطوات عملية التضمين

د األبعاد يتحد
المرتبطةالمشتركة 

معايير المحتوى ب
كتابة وواألداء، 

البُعد المشترك في
الجزء المخصص 

بجدول التضمينله

اختيار أحد 
مؤشرات التحقق 
للبعد  ومصفوفة 
األبعاد ومعالجتها، 

بشكل وربطها 
بمعيار منطقي 

األداء في مجال 
التعلم في عمود 
مؤشر البعد

كتابة مقترح 
:التضمين شاملة 
المحتوى، 
واألنشطة، 

وأساليب التقويم

التأكد من توازن 
تضمين األبعاد 
المشتركةوتنوعها



.تخطيط استقصاء وتنفيذه حول أسباب اختالل النظام البيئي للتنبؤ باآلثار الناتجة عن االختالل: معيار األداء➢

.النظام البيئي المتوازن : الفكرة الرئيسة 

.توضيح سمات النظام البيئي المتوازن ، واستنتاج أسباب حدوث االختالل فيه ، وسبل إعادة هذا التوازن وحفظه:معيار المحتوى 

.  األنظمة البيئية وتفاعالتها:الفكرة المحورية  علوم الحياة ، : ، الفرع التاسع : الصف العلوم ، : مثال من مجال 

االختاللوظواهر،المتوازنالبيئيالنظامسماتيتضمنمحتوىتقديم:المحتوى

معلوماتجمعتتطلبومشروعاتاستقصائيةأنشطةبناءبها،المرتبطةوالمشكالت

،حظةمالبطاقة:التقويم،واألدلةبالشواهدمدعمةالنتائج،واستخالصالمشكالتوتحديد

.التقديرقوائماإلنجاز،ملفوشفوية،كتابيةاختبارات

:التنمية المستدامة 

.محلية مستدامةعاتتحديد أهم المشكالت التي تواجه النظام البيئي ، للتنبؤ باآلثار الناتجة عن االختالل ، وتحليل أسبابها وسبل التغلب عليها لتكن مجتم

:التفكير الناقد وحل المشكالت 
.جمع المعلومات من مصادر متعددة حول أسباب اختالل النظام البيئي ، وتقييم دقتها واستخالص نتائجها وأسبابها 

:المسؤولية 

.والمجتمع والوطنردالفااللتزام باألنظمة التي تحكم تعامالته الحياتية وبالسلوك األخالقي في النظام البيئي ، وإدراك اآلثار السلبية لمخالفتها على مستوى 

:الشغف المعرفي

.ةتخطيط استقصاء وتنفيذه حول أسباب اختالل النظام البيئي ، من خالل استخدام األسلوب العلمي والمنطقي والتدليل عليها بالشواهد واألدل



لوم؟كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الع:السؤال السابع 



كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال العلوم؟:السؤال السابع 



كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال العلوم؟:السؤال السابع 



كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الرياضيات؟:السؤال الثامن 

معاييرهيةلبناألساسيالبعدالرياضياتلمجالالمعرفيةالبنيةتعد

:وهمابعدينمنوتتكون،المشتركةاألبعادوتدعمهما،

األعداد:فروعأربعةمنويتكون:الرياضيالمحتوىبعد

،والقياسوالهندسة،والتحليلوالجبر،عليهوالعمليات

.واالحتماالتواإلحصاء

ألةالمسحل:عملياتأربعمنوتتكون:الرياضيةالعملياتبعد

رياضيالواالستدالل،والتطبيقاتالرياضيةوالنمذجة،الرياضية

.الرياضيوالتواصل،

ً البعدانويعمل قيقوتحالتفكيرلتنمية،تكامليةبصورةمعا

عاباالستيوهىالمترابطةالخمسةبمكوناتهاالرياضيةالبراعة

تداللواالساالستراتيجيةوالكفاءةاإلجرائيةوالطالقةالمفاهيمي

.والمنتجةوالرغبة،التكيفي



اضيات؟كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الري:السؤال الثامن 

التنمية المستدامة مكانة المملكة ودورها الريادي والمواطنة المسؤولة



اضيات؟كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الري:السؤال الثامن 

تقدير العمل واتقانه الوسطية واالعتدال



اضيات؟كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الري:السؤال الثامن 

التعلم الذاتي استخدام التقنية



.جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها باستعمال النماذج ، والرسوم ، واالستراتيجيات المعتمدة على القيمة المنزلي: معيار األداء➢

.العمليات على الكسور العشرية : الفكرة الرئيسة 

ئل رياضية استيعاب مفاهيم العمليات األربع على الكسور العشرية وتمثيلها ، وتوظيف ذلك في إيجاد النواتج ، وحل مسا:معيار المحتوى 

.تتضمن تطبيقات حياتية

.  العمليات على األعداد والحس العددي:األعداد والعمليات عليها ، المحور : الرابع ، الفرع : الرياضيات ، الصف : مثال من مجال 

تقديم جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها ، بناء أنشطة تتطلب : المحتوى 

استخدام النماذج والرسوم واالستراتيجيات المعتمدة على القيمة المنزلية من قبل المتعلم 

عند جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها بصورة مترابطة ومتسلسلة بجد 

دير اختبارات كتابية وشفوية، ملف اإلنجاز، قوائم التق: واجتهاد وجودة في التنفيذ ،  التقويم

.

:تقدير العمل واتقانه

.تمثيل جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها باستعمال النماذج والرسوم بجد واجتهاد وجودة في التنفيذ

:التفكير الناقد وحل المشكالت 
.استخالص أوجه التشابه واالختالف بين جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها، للوصول لفهم أعمق للفكرة

:التواصل 

.لةسلسالتعبير عن جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها باستعمال الرسوم والرموز بلغة واضحة وصحيحة، مع تنظيمها بصورة مترابطة ومت

:التفكير اإلبداعي

.تناول جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها من عدة أوجه



كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الرياضيات؟:السؤال الثامن 



كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الرياضيات؟:السؤال الثامن 



كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الرياضيات؟:السؤال الثامن 



%12, 1432, األولويات

%26, 3106, القيم 

%62, 7234, المهارات 

م علالتكرارات والنسب المئوية لتضمين األبعاد المشتركة في مجاالت الت

لرياضيات؟ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم وا:السؤال التاسع 



اضيات؟ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والري:السؤال التاسع 

52, 11%

49, 10%

34, 7%

14, 3%

101, 21%
17, 4%

106, 22%

68, 14%

41, 8%

جاالت التعلم   في مأولوية املواطنة املسؤولة التكرارات والنسب املئوية لتضمين 

ةالتربية اإلسالمي

اللغة العربية

الرياضيات

العلوم الطبيعية

اللغة اإلنجليزية

التربية الصحية

الدراسات 
االجتماعية
التقنية الرقمية

التربية الفنية

37, 5%
56, 8%

55, 8%

104, 15%

87, 12%133, 19%

88, 12%

67, 10%

74, 11%

جاالت التعلمفي مأولوية التنمية املستدامة التكرارات والنسب املئوية لتضمين 

ةالتربية اإلسالمي

اللغة العربية

الرياضيات

العلوم الطبيعية

اللغة اإلنجليزية

التربية الصحية

الدراسات 
االجتماعية
التقنية الرقمية

التربية الفنية



ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والرياضيات؟:السؤال التاسع 

86, 29%

28, 10%

20, 7%
27, 9%

27, 9%

20, 7%

40, 14%

23, 8%
20, 7%

مجاالت فيقيمة تقوى هللا التكرارات والنسب المئوية لتضمين 
يةالتربية اإلسالمالتعلم 

اللغة العربية

الرياضيات

ةالعلوم الطبيعي

ةاللغة اإلنجليزي

ةالتربية الصحي

الدراسات 
االجتماعية
ةالتقنية الرقمي

ةالتربية الفني

66, 22%

32, 11%

10, 3%

56, 19%

59, 20%

8, 3%

25, 9%
7, 2%

31, 11%

في ال قيمة الوسطية واالعتدالتكرارات والنسب املئوية لتضمين 

ميةالتربية اإلسالمجاالت التعلم

اللغة العربية

الرياضيات

ةالعلوم الطبيعي

ةاللغة اإلنجليزي

يةالتربية الصح

الدراسات 
االجتماعية
ةالتقنية الرقمي

ةالتربية الفني



68, 10%

65, 9%

70, 10%

155, 22%
60, 9%

144, 20%

79, 11%

23, 3% 42, 6%

جاالت في مقيمة تقدير الذات التكرارات والنسب املئوية لتضمين 

التعلم
ميةالتربية اإلسال

اللغة العربية

الرياضيات

ةالعلوم الطبيعي

ةاللغة اإلنجليزي

يةالتربية الصح

الدراسات 
االجتماعية
ةالتقنية الرقمي

ةالتربية الفني

84, 10%
45, 5%

97, 11%

199, 22%

82, 9%

73, 8%

193, 22%

59, 7%
56, 6%

ي مجاالت فقيمة الشغف املعرفي التكرارات والنسب املئوية لتضمين 

ميةالتربية اإلسالالتعلم 

اللغة العربية

الرياضيات

ةالعلوم الطبيعي

ةاللغة اإلنجليزي

يةالتربية الصح

الدراسات 
االجتماعية

ةالتقنية الرقمي

ةالتربية الفني

ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والرياضيات؟:السؤال التاسع 



ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والرياضيات؟:السؤال التاسع 

95, 8%

179, 15%

306, 25%

151, 12%

103, 8%

134, 11%

92, 8%

84, 7%
68, 6%

في دا ي مهارة التفكير اإلبالتكرارات والنسب املئوية لتضمين 

ميةالتربية اإلسالمجاالت التعلم 

اللغة العربية

الرياضيات

ةالعلوم الطبيعي

ةاللغة اإلنجليزي

ةالتربية الصحي

الدراسات 
االجتماعية
ةالتقنية الرقمي

ةالتربية الفني

196, 8%
238, 10%

713, 28%

435, 17%

131, 5%

208, 8%

257, 10%

222, 9%
134, 5%

وحل اقد مهارة التفكير النالتكرارات والنسب املئوية لتضمين 

ميةالتربية اإلسالاملشكالت في مجاالت التعلم 

اللغة العربية

الرياضيات

ةالعلوم الطبيعي

ةاللغة اإلنجليزي

يةالتربية الصح

الدراسات 
االجتماعية
ةالتقنية الرقمي

ةالتربية الفني



ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والرياضيات:السؤال التاسع 

110, 12%

55, 6%

51, 5%

141, 15%

128, 14%
90, 10%

135, 15%

154, 17%

54, 6%

الت التعلم في مجامهارة استخدام التقنية التكرارات والنسب املئوية لتضمين 

التربية اإلسالمية

اللغة العربية

الرياضيات

العلوم الطبيعية

اللغة اإلنجليزية

التربية الصحية

ةالدراسات االجتماعي

التقنية الرقمية

التربية الفنية

87, 14%

74, 12%

31, 5%

78, 12%

79, 12%

73, 11%

88, 14%

93, 14%

37, 6%

ي مجاالت فمهارة التعلم الذاتي التكرارات والنسب املئوية لتضمين 

يةالتربية اإلسالمالتعلم 

اللغة العربية

الرياضيات

ةالعلوم الطبيعي

ةاللغة اإلنجليزي

ةالتربية الصحي

الدراسات 
االجتماعية
التقنية الرقمية

التربية الفنية



تقويم األبعاد 
المشتركة

تقويم األبعاد 
المشتركة في المواد 

التعليمية

تقويم تعلم الطالب 
لألبعاد المشتركة

كيف يمكن تقويم األبعاد المشتركة؟: السؤال العاشر



أساليب تقويم أولويات المناهج 

بناء على مراجعة الممارسات الدولية في تقويم األبعاد المشتركة، وعملية تحليل مؤشرات التحقق واألداء في 

دت أهم أساليب وأدوات تقويم األبعاد المشتركة  مصفوفة األبعاد المشتركة؛ ُحد ِّ



كيف يمكن تقويم األبعاد المشتركة؟: السؤال العاشر

تقويم القيمأساليب 



كيف يمكن تقويم األبعاد المشتركة؟: السؤال العاشر

تقويم المهاراتأساليب 



إعداد أسئلة تقويم تعلم الطالب لألبعاد املشتركة 
PISAوعلى نمط اختبارات بيزا 

نمط األسئلة متنوع •
فقد يكون اختيار من

أو (. بدائل4)متعدد 
ة يتطلب إجابة مفتوح
أو محددة أو أشكال

3

يشتمل السؤال على •
عنوان مناسب 

ومحتوى سياق مرتبط
بموضوعات لها عالقة 

.باألبعاد المشتركة 

2

ى تعتمد األسئلة عل•
.المعايير القيادية

1

تحتوى على شرح •
يم منطقي لكيفية تقو

األبعاد بهذه األسئلة،

6

تراعى األسئلة •
المستوى المعرفي 
للمعايير، ومستوى 
.الصعوية لألسئلة

5

يم مناسبة أسئلة التقو•
.  للبعد للمشترك

ومناسبة صياغة 
األسئلة للتقويم 
يالنهائي وليس البنائ

4

كيف يمكن تقويم األبعاد المشتركة؟: السؤال العاشر



.العلوم.4مجال التعلم

.التأسيس.1املستو ى

.األول الصف

.الفيزيائيةالعلومالفرع

.الطاقة.10الفكرة املحورية

.وأشكالهاالطاقةاألفكار الرئيسة

.الحرارةمصادر-الطاقةأشكالكأحدالحرارة-(الضوء-الصوت-الحرارة)وأشكالهاالطاقةعناار املحتوى 

.املجتمعيةواملشاركةاون التع-اإلبدا يالتفكير-املشكالتوحلالناقدالتفكير-املعرفيالشغف-الذاتتقدير-هللاتقوى -املستدامةالتنميةاألبعاد املشتركة

.اليوميةحياتهفيمنهايستفيدأنيمكنالطاقة،أشكالمنوالصوتوالضوءالحرارةأنإدراد1.10.1.4معيار املحتوى 

ادًرا يكون املتعلم ق/ معايير األداء

:على

مقترح التضمينمؤشر البعدالبعد

هُموّج استقصاءتخطيط1.
معبالتعاون -وتنفيذه
استخدامحول -األقران
منمتعددةأشكال
ية؛اليومحياتهفيالطاقة

عملفيدورهاالستنتاج
.وتحريكهااألشياء

التنمية املستدامة

التفكير الناقد وحل 
املشكالت

بيئتهفيالطاقةاستخداماتاستنتاج

.هاوتحريكاألشياءعملفيدورها،وأهميةاملحلية

معون بالتعا-وتنفيذهموّجهاستقصاءتخطيط

وأحس يلتجريباستناًدارأيهوإبداء-األقران

ةالطاقمنمتعددةأشكالاستخدامحول مالحظة

.اليوميةحياتهفي

كالأشاستخدامحول اوًراتتضّمنعلميةمادةتقديم-
.اليوميةحياتهفيالطاقةمنمتعددة

،(فكريةأوعملية)أدائيةاستقصائيةأنشطةبناء-
ص؛قصروايةأوأدوارتمثيلأوتجاربتنفيذتتطلب

إدارةو وتحريكها،األشياءعملفيالطاقةدور الستنتاج
.اليوميةالحياةمنالطاقةأشكالحول الحوار

تقديرمقياس-تعرفاختبار-شفهيةاختبارات:التقويم-
.مالحظةبطاقة-
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(:    جذر السؤال)سياق السؤال محتوى 
،املنزل ومصابيحالكهربائيةاألجهزةجميعانطفأتوفجأةمشّوقة،قصةتقرأأحالمكانملالليالي،منليلةفي

الكهرباء؟انقطاععندأحالممنزل فيتعملأنيمكنالتياألشياءحول دائرةضع:(املستدامةالتنمية)األول السؤال

:شرح لكيفية تقويم األبعاد في السؤال

يهدف هذا السؤال إلى قياس ُبعد األولويات في مكون  التنمية املستدامة، من خالل املؤشر تعداد استخدامات أشكال الطاقة في بيئته )
(املحلية؛ الستنتاج دورها في عمل األشياء وتحريكها تم وضع مجموعة من الصور لتناسب مستوى متعلم الصف األول االبتدائي، حي  ،

سيختار منها الصور التي تعبر عن استخدامات أنواع من الطاقة املختلفة، باستثناء الكهرباء  .في حياته اليومية



كيف يمكن تقويم األبعاد المشتركة؟: السؤال العاشر
.للتقويم الختامي في مجال الرياضياتمثال 






