) (189الحلقة

األبعاد المشتركة في معايير مناهج
التعليم العام (العلوم والرياضيات)
د إيمان محمد الرويثي
رئيسة فريق األبعاد المشتركة
أستاذ مشارك في تعليم العلوم بجامعة اإلمام محمد بن سعود

األبعاد المشتركة
)( Cross-Cutting Dimensions
تتجه نظم التعليم المعاصرة في الكثير من
الدول إلى تمكين أبنائها من المعارف والمهارات
العامة الالزمة إلعداد جيل يلبي طموحاتها ،
ويدعم توجهاتها ورؤيتها.
وتعد تجربة المملكة العربية السعودية في
بناء األبعاد المشتركة وتضمينها في معايير مناهج
التعليم العام تجربة ثرية ورائدة ومتفردة  ،حيث تم
اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة في  1مارس
 ، 2018وما تبعه من أطر تخصصية لمجاالت
التعلم ووثائق المعايير الوطنية لمناهج التعليم مع
االستفادة من الممارسات والتجارب والخبرات
الدولية المتميزة في هذا المجال.

مكونات األطر العامة
لمناهج الدول

معرفة تخصصية
ومهاراتها

محتوى مناهج
التعليم

معرفة عامة
ومهاراتها

جميع مجاالت
التعلم

إعداد الطالب
لسوق العمل

عشرة أسئلة وأجوبة عن األبعاد المشتركة
في معايير مناهج التعليم العام

ج

س
10

10

السؤال األول
ما المقصود باألبعاد المشتركة
) ( Cross-Cutting Dimensions؟
•

هي احدى املكونات األساسية ملعايير مناهج التعليم  ،ضمن برنامج
املعايير الوطنية ملناهج التعليم .

•

تتكون بنية مناهج التعليم العام من :

-

البنية التخصصية ملجاالت التعلم (البعد األساس ي لبناء املعايير).

-

 -تدعمها األبعاد املشتركة ( أولويات املنهج  ،والقيم  ،املهارات ) .

•

تنسجم هذه األبعاد فيما بينها وفق منظومة التعلم الشامل ،
وتتكامل مع مجاالت التعلم كل حسب محتواه وطبيعته  ،لدعم تعلم
الطالب وفهمهم العميق ملحتوى املجال  ،وإلعدادهم للحياة
ولوظائف املستقبل وآفاقها املعرفية والتقنية وتحدياته.

البنية
أولويات
التخصصية
بنية المنهج

المهارات

مناهج
التعليم
العام

القيم

السؤال األول
ما المقصود باألبعاد المشتركة
) ( Cross-Cutting Dimensions؟
األبعاد املشتركة تمثل أبعاد عامة تعالج وتستهدف عبر جميع مجاالت التعلم ،ويتم التعامل معها حسب طبيعة كل مجال تعلم  ،وقد تم اختيار
مصطلح األبعاد املشتركة ملعايير مناهج التعليم ملسوغات التالية:
مصطلح األبعاد
هو إطار عام
شامل للمعرفة،
والقيم ،واملهارات

مصطلح املشتركة
هو استهداف
هذه األبعاد
وتكاملها في جميع
مجاالت التعلم.

االتساق مع
السياق الثقافي
للمملكة

إتاحة مزيد من
املرونة  ،وعدم
ربطها بمصطلح
معين

السؤال الثاني
ما هي مكونات األبعاد المشتركة ؟
• حدد اإلطار العام املرجعي ملعايير مناهج
التعليم العام ثالثة أبعاد مشتركة هى :
أوليات املنهج ،القيم ،املهارات والتي
تحقق في مجملها "رؤية معايير مناهج
التعليم العام".
• تنسجم هذه األبعاد فيما بينها وفق
منظومة التعلم الشامل وتتكامل مع
مجاالت التعلم كل حسب محتواه
وطبيعته؛ لدعم تعلم الطالب والفهم
العميق ملحتوى املجال.

التنمية
المستدامة

متعلم معتز بدينه ولغته،
مسهم في تنمية وطنه،
ذو شخصية بناءة
ومعتدلة ،ومبدع
ومنتج"

التعلم الذاتي
استخدام
التقنية
التواصل
التفكير
االبداعي

التفكير
الناقد
وحل
المشكالت

تقدير الذات

المواطنة
المسؤولة

مكانة المملكة
ودورها
الريادي

أولويات
المنهج

التنمية المستدامة

تعبر عن التوجهات
الوطنية واملوضوعات
الكبرى ذات األولوية
للمجتمع التي يجب أن
تكون حاضرة في مجاالت
التعلم خالل السنوات
القادمة

تقوى هللا
تقدير
الذات

الشغف
المعرفي

القيم
الوسطية

المسؤولية

واالعتدال

تقدير
العمل
واتقانه

تتمثل في بناء منظومة
من القيم لدى الطالب
ّ
تمكنه من تحقيق
طموحه بحياة كريمة
يسودها االطمئنان
.واإلنتاج

التفكير الناقد
وحل المشكالت

املهارات
التعاون
والمشاركة
المجتمعية

التفكير
اإلبداعي

المهارات
التعلم الذاتي

التواصل

استخدام
التقنية

تتشكل املهارات من مجموعة
القدرات الذهنية والعاطفية
والحركية التي تيهئ الطالب
للحياة ،وتعدهم للتعامل البناء
مع التحوالت االقتصادية
والتقنية واملعرفية ومنها
مهارات القرن الحادي
والعشرين ( ،)21التي تمكن
الطالب من التعلم املستمر
.واإلبداع واالبتكار واإلنتاج

السؤال الثالث
كيف تم تحديد األبعاد المشتركة ؟
اإلجراءات املنهجية لعملية بناء مكونات األبعاد املشتركة في مناهج التعليم :
دراسة وتحليل الممارسة الدولية
والتقارير ذات العالقة وعددها
) .(68والوثائق الوطنية
وعددها ) (74واجراء مقارنات
مرجعية

استطالع رأي ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية
والمؤسسات حول األبعاد المشتركة وشارك في هذا
االستطالع ()132مشارك من ( )67جهة حكومية
وأهلية

استكتاب عدد
من الخبراء
الوطنيين

تنفيذ حلقات
النقاش المركزة
(سمينار)

إعداد المسودات األولية
لألبعاد المشتركة وكيفية
االستهداف

التقويم المرحلي ومراجعة
اللجنة العلمية لضمان
الجودة

المراجعة العلمية
المتخصصة
في ورش العمل التطويرية

النشر اإللكتروني
لالستفتاءات بلغ عدد
المسجلين )(13422
استبانة

المناقشة الموسعة في
ورش عمل مناطقية

التحكيم

إعداد المسودة النهائية
ضمن مكونات اإلطار

مواءمة مكونات المسودات
النهائية مع الجهات ذات
العالقة

الممارسة الدولية
والمقارنة المرجعية :
 (1اختلف تتمل املمارس تتة الدولي تتة ف تتي االتج تتاه
نحت ت ت تتو امله ت ت ت تتارات م ت ت ت تتن حي ت ت ت ت املس ت ت ت تتم ،
والتعريف وآلية االستهداف والتضمين
في املناهج.
 (2ظهرت عدة مسميات للمهارات في وثائق
الت ت تتدول وفت ت تتق أنظمت ت تتة التعلت ت تتيم للت ت تتدول
وأهدافها مع االتفاق على الداللة.
 (3تتفت تتق الدراست تتات الدوليت تتة علت تتى أهميت تتة
تنميتهتتا لتتدى الطتتالب إلعتتدادهم للحيتتاة
ووظائف املستقبل.
 (4تش ت ت تتترد معظ ت ت تتم ال ت ت تتدول ف ت ت تتي ع ت ت تتدد م ت ت تتن
املهارات هي:
مه ت تتارات التفكي ت تتر الناق ت تتد واإلب ت تتدا ي ،ح ت تتل
املشت ت تتكالت ،التواات ت تتل ،مهت ت تتارات التقني ت ت تة،
املشاركة والعمل ضمن فريق.

Capabilities

21st century skills

قدرات عامة

قدرات

مهارات القرن الحادي والعشرين

General capabilities

21st century competencies

Learning Goals or Generic Skills

Cross curricula Themes

كفايات القرن الحادي والعشرين

أهداف التعلم أو المهارات العامة

الموضوعات المشتركة عبر المنهج

Competencies or 21st century skills
الكفايات أو مهارات القرن الحادي والعشرين

Skills
المهارات

Essential Skills
المهارات الضرورية

السؤال الرابع
ما أهمية تضمين األبعاد المشتركة في مجاالت التعلم؟

ً
✓ تماشيا مع التوجهات
العاملية فإن

كل املناهج تعزز بعضها وتتكامل
إليجاد املواطن املتعلم املعتز بدينه
ولغته،املسهم في تنمية وطنه ،ذو
شخصية بناءة ومعتدلة ،ومبدع
ومنتج"

✓ إلعدادهم للحياة ولوظائف
املستقبل وآفاقها املعرفية
والتقنية وتحدياته.
✓ تلبية للمطالبات االجتماعية في
الحاجة لتنمية مهارة العمل
التعاوني واالبتكار عند الطالب
ّ
من خالل خبرات تعلم نوعية
موجهة تتكامل مع البنية املعرفية
لكل مجال تعلم

✓ لدعم تعلم الطالب وفهمهم
العميق ملحتوى مجال
التعلم.

✓ وجود عالقة طردية بين مستوى
امتالد الطالب للمعارف واملهارات
األساسية والنمو االقتصادي حي
تعتبر قيمة اقتصادية مضافة لقيمة
االقتصاد املحلي

السؤال الخامس
ما سمات المتعلم المكتسبة من األبعاد المشتركة؟
واع بمكانة
المملكة ودورها
الريادي

مواطن
مسؤول

متعاون
ومشارك في
مجتمعه

مسهم في
جودة الحياة
وضمان
استدامتها

قادر على
التعلم الذاتي

متـــَّــــــــق

هلل

سمات المتعلم
المكتسبة من
األبعاد
المشتركة

متَّسم
بالوسطية
واالعتدال

مستخدم للتقنية
الرقمية ومنتج
لها

متواصل
بإيجابية
ع
مبد ٌ
منتج

مقدر لذاته
ذو شغف
معرفي

مقدِّر
للعمل
ومتقنٌ له

متحمل
المسؤولية

مفكر ناقد
قادر على حل
المشكالت

السؤال السادس
ما منهجية تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجاالت التعلم ؟
تضمين االبعاد تعني شمول
استهداف األبعاد املشتركة عبر
مجاالت التعلم ،وفي جميع
املستويات ،بحي تكون
التغطية الكلية لألبعاد املشتركة
من خالل النظرة الشمولية
لجميع مجاالت التعلم ،وعلى
َ ّ
افتراض أن ما لم ُيغط في مجال
ُ ّ
سيغط في
تعلم معين ،فإنه
مجال تعلم آخر ،وقد تم تضمين
وفق املحددات العامة في جميع
األطر التخصصية :
 تضمين يتالءم مع طبيعةاملجال natural fit
ً
 تضمين يتناسب منطقيا معاملحتوى logical.
 تضمين يعزز التعلمenhance learning

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
إعداد مصفوفات
املدى والتتابع
لألبعاد املشتركة

2
تضمين األبعاد
املشتركة وفق
املحددات العامة

التحقق من
االتساق والترابط
بين األطر
3
التخصصية
لتضمين األبعاد مراجعة التضمين
والتحقق من
املشتركة
االتساق والترابط
بين املعايير في
تضمين األبعاد

❑
❑
❑
❑
❑
❑

تحليل األبعاد املشتركة.
تحكيم جدول التحليل.
إعداد مصفوفات األبعاد
تحكيم مصفوفات.
تجريب مصفوفات في مجاالت التعلم
تعديل وفق نتائج التحكيم والتجريب.

م

المهارة

المهارات الفرعية

التعريف

3
التحليل
التفكير
الناقد
وحل
المشكالت

االستنتاج
التقويم
حل المشكالت واتخاذ القرار

التفكر والتأمل والتقويم باستخدام
قواعد االستدالل العقلي التخاذ
القرارات ،وحل المشكالت؛ للتمكن
من إصدار األحكام المنطقية
الناتجة عن جمع المعلومات
واألدلة والشواهد وتحليلها،
والتحقق من صدقها ،وصحتها.

مؤشرات األداء
جمع المعلومات الدقيقة وتقييم موثوقيتها واستخالص المعاني منها.تصنيف خصائص أو أجزاء فكرة أو مشكلة ،وتحليل العالقات المنطقية،وإيجاد األنماط بهدف التوصل لحلول أو فهم أعمق.
استقراء األدلة والشواهد والمالحظات المقصودة للتحقق من صحةالفرضيات والوصول إلى نتائج وتعميمات وبراهين مناسبة.
إصدار أحكام منطقية ومبررة على األفكار وحلول المشكالت استنادًا لقواعداالستدالل.
تعميق التفكير التأملي في المعلومات واألدلة والشواهد للتمكن من إصداراألحكام المنطقية.
 -توليد الحلول والبدائل وتقويمها التخاذ القرارات وحل المشكالت.

4
الطالقة والمرونة
التفكير
اإلبداعي

التفاصيل واألصالة

الحساسية للمشكالت

إنتاج أفكار أصيلة وحلول مبتكرة
وبدائل متنوعة ترتبط ارتبا ًطا وثيقاً
بالتحدي ،واالكتشاف واالبتكار،
واستشراف الفرص واغتنامها،
والوعي بالمشكالت وكيفية التعامل
معها باستخدام المعرفة والمهارات
في التخيل العلمي بطرق منتجة
غير مألوفة.

 إنتاج أكبر عدد من األفكار والحلول المبتكرة والبدائل المتنوعة لحل مشكلةأو معالجة موقف ما ،باستخدام المعرفة والمهارات وسعة الخيال.
التكيف مع المواقف والمشكالت وتوليد استجابات متنوعة للتعامل معها.استثمار المعرفة والموارد والقدرات والمهارات بهدف التخطيط الستشرافالفرص المستقبلية واغتنامها.
الوعى بالمشكالت وكيفية التعامل معها باستخدام المعرفة والمهاراتوالطرق االبتكارية للتوصل لحلول إبداعية استباقية.

سمات املتعلم لهذا ُ
البعد
مؤشر
التحقق

مؤشر
األداء

مصفوفات األبعاد املشتركة
مؤشرات التحقق
البعد المشترك
أولويات المنهج
5
المواطنة المسؤولة
4
مكانة المملكة ودورها الريادي
7
التنمية المستدامة
16
المجموع
القيم
2
تقوى هللا
2
الوسطية واالعتدال
2
تقدير الذات
3
الشغف المعرفي
2
تقدير العمل
3
المسؤولية
14
المجموع
المهارات
6
التفكير الناقد وحل المشكالت
4
التفكير اإلبداعي
4
التواصل
4
استخدام التقنية
3
التعلم الذاتي
3
التعاون والمشاركة المجتمعية
24
المجموع
54
المجموع الكلي

مؤشرات األداء
20
16
28
64
8
8
8
12
8
12
56
24
16
16
16
12
12
96
216

-10مصفوفة مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت
قادرا على:
يكون المتعلم مفكراً ناقداً ،متأمالً  ،قادراً على اتخاذ القرارات وحل المشكالت وإصدار األحكام المنطقية الناتجة عن استخدام قواعد االستدالل العقلي وجمع المعلومات واألدلة والشواهد وتحليلها ،والتحقق من صحتها ،بحيث يكون ً
 10/1جمع المعلومات الدقيقة وتقييم موثوقيتها واستخالص المعاني منها.
التعزيز ()6-4
التأسيس ()3-1
جمع المعلومات من المصادر وترتيبها• ،
جمع المعلومات من مصدر ما بمساعدة أو •
•
واالستدالل بها لبناء أفكار وخبرات جديدة.
باستخدام الحواس.

التوسع ()9-7
جمع المعلومات من مصادر متعددة وتقييم دقتها• ،
واستخالص المعاني منها للفهم بشكل أشمل.

التركيز ()12-10
تقويم المعلومات لتشخيص جوانب القوة والضعف فيها
والربط بينها ،وتوظيفها في سياقات تعليمية وحياتية
مختلفة.

 10/2تصنيف خصائص أو أجزاء فكرة أو مشكلة ،وتحليل العالقات المنطقية ،وإيجاد األنماط بهدف التوصل لحلول أو فهم أعمق.
استخالص أوجه التشابه واالختالف ،والمقارنة •
تصنيف الخصائص والصفات الرئيسة (األساسية) •
•
بينها للوصول لفهم أعمق للفكرة.
للفكرة.

اكتشاف عالقات جديدة بين العناصر واألفكار بناء على •
خصائصها والمعلومات المتوافرة عنها.

إيجاد األنماط (النسق المتكرر) بين عدة أفكار.

10/3
•

•
10/4
•

•

10/5
•

10/6
•

استقراء األدلة والشواهد والمالحظات المقصودة للتحقق من صحة الفرضيات والوصول إلى نتائج وتعميمات وبراهين مناسبة.
صياغة استنتاجات من التعميمات ،وتطبيق الحقائق •
تحديد النتائج بناء على مقدمات أو أدلة داعمة• ،
التنبؤ بالنتائج من خالل المالحظة عن طريق •
واألدلة والبراهين في مواقف جديدة.
أو عبر مالحظة الشواهد والحقائق المرتبطة.
الحواس.
صياغة واختبار فرضيات مناسبة عبر استقراء األدلة
بناء الفرضيات للتوصل لحلول ونتائج وتعميمات •
•
منطقية عن الموضوعات واألفكار.
والشواهد والبراهين للتوصل لمعرفة جديدة أو تفسير •
التمييز بين النتائج الصحيحة والخاطئة ،بناء على
موضوع ال تتوافر معلومات كافية حوله.
الترابط المنطقي بين األفكار.
إصدار أحكام منطقية ومبررة على األفكار وحلول المشكالت استنادًا لقواعد االستدالل.
طرح أسئلة لتحليل الحجج إلى عناصرها الرئيسية •
طرح أسئلة لفهم فكرة أو لتحديد الحجج واألدلة •
طرح أسئلة من واقع مالحظاته وخبراته الحياتية •
وتحديد االرتباطات بين األسباب والنتائج واكتشاف
والشواهد الداعمة ،أو لمناقشة منطقية االدعاء
لالستيضاح حول فكرة ما غير مفهومة أو غير
المغالطات أو االدعاءات في األدلة والبراهين.
والبرهان.
معقولة أو غير مقبولة له.
•
تبني حكم أو رأي استناداً لقواعد استدالل (نقلية
•
إصدار حكم أو رأي أو اتخاذ موقف وفق قواعد
– تجريبية) ،وتبرير موقفه وحكمه بشكل منطقي •
إبداء رأيه استنادا ً لتجريب حسي أو مالحظة،
ومناقشة ذلك بأسلوبه.
استدالل (عقلية – نقلية – تجريبية) مع التبرير
لآلخرين.
المنطقي ،ومناظرة اآلخرين باستعمال تلك
االستدالالت.
تعميق التفكير التأملي في المعلومات واألدلة والشواهد للتمكن من إصدار األحكام المنطقية.
التأمل في المعلومات واألدلة واألسباب المنطقية •
التأمل في طريقة تفكيره إلصدار حكم أو لفعل •
وصف تفكيره عند التأمل في المعلومات أو •
واألخالقية لقبول المواقف واألحكام أو رفضها.
األفكار أو المشكالت.
تصرف ما بناء على الحس األخالقي ومنطقية
المعلومات واألدلة والشواهد الداعمة له.
توليد الحلول والبدائل وتقويمها التخاذ القرارات وحل المشكالت.
توليد البدائل أو الحلول المتنوعة بهدف حل المشكلة أو •
تحليل عناصر المشكلة المختلفة وتحديد •
تحديد المشكلة ووصفها بأسلوبه وجمع معلومات •
اتخاذ قرار حول األنسب منها في ضوء المعلومات
المعلومات الدقيقة المرتبطة بها ،وتبني أو رفض
أولية للتوصل للحل ،والمشاركة في اتخاذ قرار
المتوافرة.
قرار بشأن الحل المناسب استناداً للتحليل.
جماعي للحل المناسب

تعميم القواعد والنتائج العامة على القضايا الخاصة
والمجتمعية والعالمية للتحقق من صحتها.
تقويم وترجيح الفرضية األقرب للصواب وفق محددات،
وتحليل النتائج (نتائجها) ومدى توافقها مع الفرضية.
طرح أسئلة تقييمية وتأملية للتقصي بين األدلة الداعمة
للحجج أو البراهين.
إصدار حكم منطقي وفق قواعد استدالل (عقلية – نقلية –
تجريبية  -قياس) ،ومناظرة اآلخرين وفق تبريرات
منطقية لترجيح كفة استدالل على آخر.

تقويم طريقة تنظيم تفكيره ،واإلجراءات المستخدمة عند
إصدار أحكام على المواقف.

وضع محددات لترجيح القرار أو الحل األنسب ،وتكييف
البدائل أو الحلول للموقف ،وتقييم الحل /القرار ال ُمتخذ.

السؤال السابع :كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال العلوم؟
تمثل البنية المعرفية لمجال العلوم اإلطار
التنظيمي العام للمحتوى  ،ويتنظم مجال العلوم
في ثالثة محاور متداخلة تتمحور حول :
المعرفة والفهم  ،والممارسات العلمية
والهندسية  ،والقضايا المشتركة  ،بما يسهم
في اكتساب المهارات من خالل ممارسة
عمليات االستقصاء العلمي والتصميم الهندسي
محققة ارتباط تطبيقات العلو بالقضايا المشتركة
في جميع فروع المعرفة العلمية .

استهداف األبعاد المشتركة في معايير مجاالت التعلم
(العلوم  ،الرياضيات)
تستهدف األبعاد المشتركة في معايير مجاالت التعلم بطريقتين  ،وهما  :االستهداف المباشر  ،واالستهداف
غير المباشر.

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

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.

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

التنمية المستدامة

تقوى هللا

الوسطية واالعتدال

الشغف المعرفي

تقدير العمل وإتقانه

مهارة التواصل

التعاون والمشاركة المجتمعية

خطوات عملية التضمين

تحديد األبعاد
المشتركة المرتبطة
بمعايير المحتوى
واألداء ،وكتابة
البُعد المشترك في
الجزء المخصص
له بجدول التضمين

اختيار أحد
مؤشرات التحقق
للبعد ومصفوفة
األبعاد ومعالجتها،
وربطها بشكل
منطقي بمعيار
األداء في مجال
التعلم في عمود
مؤشر البعد

كتابة مقترح
التضمين شاملة :
المحتوى،
واألنشطة،
وأساليب التقويم

التأكد من توازن
تضمين األبعاد
المشتركةوتنوعها

مثال من مجال  :العلوم  ،الصف  :التاسع  ،الفرع  :علوم الحياة  ،الفكرة المحورية :األنظمة البيئية وتفاعالتها.
الفكرة الرئيسة  :النظام البيئي المتوازن .
معيار المحتوى :توضيح سمات النظام البيئي المتوازن  ،واستنتاج أسباب حدوث االختالل فيه  ،وسبل إعادة هذا التوازن وحفظه.
➢ معيار األداء :تخطيط استقصاء وتنفيذه حول أسباب اختالل النظام البيئي للتنبؤ باآلثار الناتجة عن االختالل.
المحتوى  :تقديم محتوى يتضمن سمات النظام البيئي المتوازن  ،وظواهر االختالل
والمشكالت المرتبطة بها ،بناء أنشطة استقصائية ومشروعات تتطلب جمع معلومات
وتحديد المشكالت ،واستخالص النتائج مدعمة بالشواهد واألدلة  ،التقويم :بطاقة مالحظة ،
اختبارات كتابية وشفوية ،ملف اإلنجاز ،قوائم التقدير .
التنمية المستدامة :
تحديد أهم المشكالت التي تواجه النظام البيئي  ،للتنبؤ باآلثار الناتجة عن االختالل  ،وتحليل أسبابها وسبل التغلب عليها لتكن مجتمعات محلية مستدامة.
التفكير الناقد وحل المشكالت :
جمع المعلومات من مصادر متعددة حول أسباب اختالل النظام البيئي  ،وتقييم دقتها واستخالص نتائجها وأسبابها .
الشغف المعرفي:
تخطيط استقصاء وتنفيذه حول أسباب اختالل النظام البيئي  ،من خالل استخدام األسلوب العلمي والمنطقي والتدليل عليها بالشواهد واألدلة.
المسؤولية :
االلتزام باألنظمة التي تحكم تعامالته الحياتية وبالسلوك األخالقي في النظام البيئي  ،وإدراك اآلثار السلبية لمخالفتها على مستوى الفرد والمجتمع والوطن.

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 العلوم؟

السؤال الثامن :كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الرياضيات؟
تعد البنية المعرفية لمجال الرياضيات البعد األساسي لبنية معاييره
 ،وتدعمهما األبعاد المشتركة  ،وتتكون من بعدين وهما :
بعد المحتوى الرياضي  :ويتكون من أربعة فروع  :األعداد
والعمليات عليه  ،والجبر والتحليل  ،والهندسة والقياس ،
واإلحصاء واالحتماالت.
بعد العمليات الرياضية  :وتتكون من أربع عمليات  :حل المسألة
الرياضية  ،والنمذجة الرياضية والتطبيقات  ،واالستدالل الرياضي
 ،والتواصل الرياضي.
ويعمل البعدان معا ً بصورة تكاملية  ،لتنمية التفكير وتحقيق
البراعة الرياضية بمكوناتها الخمسة المترابطة وهى االستيعاب
المفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية واالستدالل
التكيفي  ،والرغبة والمنتجة.

السؤال الثامن :كيف تم تضمين األبعاد المشتركة في معايير مجال الرياضيات؟
مكانة المملكة ودورها الريادي والمواطنة المسؤولة

التنمية المستدامة

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

تقدير العمل واتقانه

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

التعلم الذاتي

مثال من مجال  :الرياضيات  ،الصف  :الرابع  ،الفرع  :األعداد والعمليات عليها  ،المحور :العمليات على األعداد والحس العددي.
الفكرة الرئيسة  :العمليات على الكسور العشرية .
معيار المحتوى :استيعاب مفاهيم العمليات األربع على الكسور العشرية وتمثيلها  ،وتوظيف ذلك في إيجاد النواتج  ،وحل مسائل رياضية
تتضمن تطبيقات حياتية.
➢ معيار األداء :جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها باستعمال النماذج  ،والرسوم  ،واالستراتيجيات المعتمدة على القيمة المنزلي.
المحتوى  :تقديم جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها  ،بناء أنشطة تتطلب
استخدام النماذج والرسوم واالستراتيجيات المعتمدة على القيمة المنزلية من قبل المتعلم
عند جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها بصورة مترابطة ومتسلسلة بجد
واجتهاد وجودة في التنفيذ  ،التقويم :اختبارات كتابية وشفوية ،ملف اإلنجاز ،قوائم التقدير
.
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.
التفكير اإلبداعي:
تناول جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها من عدة أوجه.
التواصل :
التعبير عن جمع الكسور العشرية حتى الجزء من مئة وطرحها باستعمال الرسوم والرموز بلغة واضحة وصحيحة ،مع تنظيمها بصورة مترابطة ومتسلسلة.

السؤال الثامن :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 التاسع :ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والرياضيات؟
التكرارات والنسب المئوية لتضمين األبعاد المشتركة في مجاالت التعلم
األولويات%12 ,1432 ,

القيم %26 ,3106 ,

المهارات %62 ,7234 ,

السؤال التاسع :ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والرياضيات؟
التكرارات والنسب املئوية لتضمين أولوية املواطنة املسؤولة في مجاالت التعلم

التكرارات والنسب املئوية لتضمين أولوية التنمية املستدامة في مجاالت التعلم

التربية اإلسالمية
52, 11%

اللغة العربية

41, 8%
68, 14%

49, 10%
34, 7%

14, 3%

الرياضيات

106, 22%
101, 21%

56, 8%
55, 8%

37, 5%

اللغة العربية

74, 11%
67, 10%

الرياضيات

العلوم الطبيعية

العلوم الطبيعية

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

التربية الصحية

17, 4%

التربية اإلسالمية

الدراسات
االجتماعية
التقنية الرقمية
التربية الفنية

88, 12%

104, 15%

87, 12%

133, 19%

التربية الصحية
الدراسات
االجتماعية
التقنية الرقمية
التربية الفنية

السؤال التاسع :ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والرياضيات؟
التكرارات والنسب المئوية لتضمين قيمة تقوى هللا في مجاالت
التعلم

20, 7%
86, 29%

التربية اإلسالمية

التكرارات والنسب املئوية لتضمين قيمة الوسطية واالعتدال في
مجاالت التعلم
التربية اإلسالمية

اللغة العربية

اللغة العربية

الرياضيات
23, 8%
العلوم الطبيعية
40, 14%

اللغة اإلنجليزية
التربية الصحية

20, 7%

28, 10%
20, 7%

27, 9%
27, 9%

66, 22%

الدراسات
االجتماعية
التقنية الرقمية
التربية الفنية

31, 11%
7, 2%
25, 9%
8, 3%

الرياضيات
العلوم الطبيعية
اللغة اإلنجليزية
التربية الصحية

32, 11%
59, 20%

10, 3%
56, 19%

الدراسات
االجتماعية
التقنية الرقمية
التربية الفنية

السؤال التاسع :ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والرياضيات؟
التكرارات والنسب املئوية لتضمين قيمة تقدير الذات في مجاالت
التعلم

التربية اإلسالمية

التكرارات والنسب املئوية لتضمين قيمة الشغف املعرفي في مجاالت
التربية اإلسالمية
التعلم
اللغة العربية

اللغة العربية
68, 10%

الرياضيات

23, 3% 42, 6%

65, 9%

79, 11%

العلوم الطبيعية
اللغة اإلنجليزية

70, 10%

الرياضيات
84, 10%
45, 5%

56, 6%

97, 11%

59, 7%

العلوم الطبيعية
193, 22%

اللغة اإلنجليزية

التربية الصحية

التربية الصحية

الدراسات
االجتماعية
التقنية الرقمية

الدراسات
االجتماعية
التقنية الرقمية

144, 20%
155, 22%
60, 9%

التربية الفنية

199, 22%

73, 8%
82, 9%

التربية الفنية

السؤال التاسع :ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والرياضيات؟
التكرارات والنسب املئوية لتضمين مهارة التفكير اإلبدا ي في
مجاالت التعلم
التربية اإلسالمية

التكرارات والنسب املئوية لتضمين مهارة التفكير الناقد وحل
املشكالت في مجاالت التعلم
التربية اإلسالمية

اللغة العربية

اللغة العربية

95, 8%
179, 15%

68, 6%

84, 7%
92, 8%

الرياضيات
العلوم الطبيعية

196, 8%
238, 10%

الرياضيات

134, 5%
222, 9%

العلوم الطبيعية

257, 10%

اللغة اإلنجليزية

134, 11%
306, 25%

103, 8%
151, 12%

التربية الصحية

التربية الصحية
الدراسات
االجتماعية
التقنية الرقمية
التربية الفنية

اللغة اإلنجليزية

208, 8%

713, 28%

131, 5%

الدراسات
االجتماعية
التقنية الرقمية

435, 17%
التربية الفنية

السؤال التاسع :ما مدى تمضين األبعاد المشتركة في معايير مناهج التعليم في مجال العلوم والرياضيات
التكرارات والنسب املئوية لتضمين مهارة استخدام التقنية في مجاالت التعلم

110, 12%

54, 6%
154, 17%

55, 6%
51, 5%

التربية اإلسالمية

التكرارات والنسب املئوية لتضمين مهارة التعلم الذاتي في مجاالت
التعلم
التربية اإلسالمية

اللغة العربية

اللغة العربية

الرياضيات

الرياضيات

العلوم الطبيعية

87, 14%

37, 6%
93, 14%

74, 12%

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية
135, 15%

141, 15%

التربية الصحية

88, 14%

31, 5%

الدراسات االجتماعية
78, 12%
128, 14%

90, 10%

التقنية الرقمية
التربية الفنية

العلوم الطبيعية

73, 11%
79, 12%

التربية الصحية
الدراسات
االجتماعية
التقنية الرقمية
التربية الفنية

السؤال العاشر :كيف يمكن تقويم األبعاد المشتركة؟

تقويم األبعاد
المشتركة

تقويم تعلم الطالب
لألبعاد المشتركة

تقويم األبعاد
المشتركة في المواد
التعليمية

أساليب تقويم أولويات المناهج
بناء على مراجعة الممارسات الدولية في تقويم األبعاد المشتركة ،وعملية تحليل مؤشرات التحقق واألداء في
مصفوفة األبعاد المشتركة؛ ُحدِّدت أهم أساليب وأدوات تقويم األبعاد المشتركة

السؤال العاشر :كيف يمكن تقويم األبعاد المشتركة؟
أساليب تقويم القيم

السؤال العاشر :كيف يمكن تقويم األبعاد المشتركة؟

أساليب تقويم المهارات

السؤال العاشر :كيف يمكن تقويم األبعاد المشتركة؟

إعداد أسئلة تقويم تعلم الطالب لألبعاد املشتركة
وعلى نمط اختبارات بيزا PISA
• تعتمد األسئلة على
المعايير القيادية.

1

• مناسبة أسئلة التقويم
للبعد للمشترك.
ومناسبة صياغة
األسئلة للتقويم
النهائي وليس البنائي
4

• يشتمل السؤال على
عنوان مناسب
ومحتوى سياق مرتبط
بموضوعات لها عالقة
باألبعاد المشتركة .
2

• تراعى األسئلة
المستوى المعرفي
للمعايير ،ومستوى
الصعوية لألسئلة.
5

• نمط األسئلة متنوع
فقد يكون اختيار من
متعدد ( 4بدائل) .أو
يتطلب إجابة مفتوحة
أو محددة أو أشكال
3

• تحتوى على شرح
منطقي لكيفية تقويم
األبعاد بهذه األسئلة،

6

 .4العلوم.
مجال التعلم
 .1التأسيس.
املستو ى
األول.
الصف
العلوم الفيزيائية.
الفرع
.10الطاقة.
الفكرة املحورية
الطاقة وأشكالها.
األفكار الرئيسة
عناار املحتوى
الطاقة وأشكالها (الحرارة -الصوت -الضوء) -الحرارة كأحد أشكال الطاقة -مصادر الحرارة.
التنمية املستدامة -تقوى هللا -تقدير الذات -الشغف املعرفي -التفكير الناقد وحل املشكالت -التفكير اإلبدا ي -التعاون واملشاركة املجتمعية.
األبعاد املشتركة
معيار املحتوى
1.10.1.4إدراد أن الحرارة والضوء والصوت من أشكال الطاقة ،يمكن أن يستفيد منها في حياته اليومية.
ً
البعد
مقترح التضمين
مؤشر البعد
معايير األداء /يكون املتعلم قادرا
على:
ّ
ً
ُ
ّ
ل
اور
ا حو استخدام أشكال
تقديم مادة علمية تتضمن
استنتاج استخدامات الطاقة في بيئته -
تخطيط استقصاء موجه
.1
املستدامة
التنمية
ن
متعددة من الطاقة في حياته اليومية.
مع
بالتعاو
وتنفيذه
املحلية،وأهمية دورها في عمل األشياء وتحريكها.
بناء أنشطة استقصائية أدائية (عملية أو فكرية)،
األقران -حول استخدام
ّ
تتطلب تنفيذ تجارب أو تمثيل أدوار أو رواية قصص؛
أشكال متعددة من
تخطيط استقصاء موجه وتنفيذه  -بالتعاون مع
الطاقة في حياته اليومية؛ التفكير الناقد وحل
ً
الستنتاج دور الطاقة في عمل األشياء وتحريكها ،وإدارة
استنادا لتجريب حس ي أو
األقران -وإبداء رأيه
املشكالت
ل
الحوار حو أشكال الطاقة من الحياة اليومية.
الستنتاج دورها في عمل
مالحظة حول استخدام أشكال متعددة من الطاقة
التقويم :اختبارات شفهية -اختبار تعرف -مقياس تقدير
األشياء وتحريكها.
في حياته اليومية.
 -بطاقة مالحظة.
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محتوى سياق السؤال (جذر السؤال):
في ليلة من الليالي ،كانمل أحالم تقرأ قصة ّ
مشوقة ،وفجأة انطفأت جميع األجهزة الكهربائية ومصابيح املنزل ،
السؤال األول (التنمية املستدامة):ضع دائرة حول األشياء التي يمكن أن تعمل في منزل أحالم عند انقطاع الكهرباء؟

شرح لكيفية تقويم األبعاد في السؤال:
(تعداد استخدامات أشكال الطاقة في بيئته التنمية املستدامة ،من خالل املؤشر في مكون ُبعد األولويات يهدف هذا السؤال إلى قياس
 ،تم وضع مجموعة من الصور لتناسب مستوى متعلم الصف األول االبتدائي ،حي )املحلية؛ الستنتاج دورها في عمل األشياء وتحريكها
.في حياته اليومية سيختار منها الصور التي تعبر عن استخدامات أنواع من الطاقة املختلفة ،باستثناء الكهرباء

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

