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 مصطلحات تربوية
 

 :  Creativityاإلبداع

هو مزيج من القدرات واالستعددادات والصاتص ا الصصاتيل العتا وجا وفتدت ئتا ري تل عررويتل م صسترل 
ئإ هص عفدل المعدلم أكثتر سسصستيل للمصتك تأ وأكثتر مرو تل ئتا العوكيترأ وعفدتل  عصفتصت عوكيتر  أكثتر 

 صررات أقرا ه.غزارة وأاصلل رصلمقصر ل مع صرراعه الصصايل أو 
 :Test Examinationالختبار ا

هو وفراء السع رصط استعفصرصت ير تع يليهتص عقتويم عساتيل الطصلتد أو أدا ته ئتا مسعتوع دراستا مدتينأ 

 مث ً: المدرئل الصصال رموضوع مدين.
 : Achievement Testاالختبار التحصيلي

م الستصر  للوترد ئتا مفتصل أو موضتوع هو أداة مق  ل ععتلل  متن ئقترات أو أست لل يقاتد رهتص قيتص  التعدل
 مدين.

 : Teaching Techniquesأساليب التدريس 

وفراءات صصال يقوم رهتص المدلتم ضتمن اافتراءات الدصمتل العتا عفترق ئتا موقت  عدليمتا مدتينأ ئقتد 
عكون طريقل الم صقصل واسدةأ ولكن يسعصدمهص المدلمون رلسصليد مع ويتل كصسست لل واسفورتلأ أو ويتداد 

 رير لم صقصعهص.عقص
 :Inferenceاالستدالل 

هو يمليل عهد  ولع واول المعدلم ولع  عص ج مدي لأ يلع أسص  من اسدلل والسقتص   الم صسترل الكصئيتلأ 
سيتتي يتتررط المتتعدلم م سمصعتته ومدلومصعتته المعتتوئرة يتتن متتصهرة متتص رمدلومصعتته الستتصرقل ي هتتصأ ثتتم يقتتوم 

 هص.رإادار سكم يوسر هج  المدلومصت أو يدمم
 :Induction االستقراء 

هو يمليل عوكيريل يعم اال عقصل رهص من الصصا ولع الدصم أو من الفز يتصت ولتع الكتلأ سيتي يتعم العواتل 
 ولع قصيدة يصمل من م سمل سقص   موردة.

 :Investigationاالستقصاء 

م أو موهتوم أو ستل يمليل  صطل يقوم رهص المتعدلم رصستعصدام مهتصرات يمليتل أو يقليتل للعواتل ولتع عدمتي
 مصكلل.

 :Deduction  االستنتاج

هتتو يمليتتل عوكيريتتل عمكتتن المتتعدلم متتن الواتتول ولتتع السقتتص   رصاليعمتتصد يلتتع مرتتصد  وقتتوا ين وقوايتتد 
اسيسلأ ئي عقل ئيهص المعدلم من الدصم ولع الصصاأ أو من الكليصت ولع الفز يتصتأ أو متن المقتدمصت ولتع 

 ال عص ج.
 أسس بناء المنهج:

 :Philosophical principles  سس الفلسفيةألا

وعد ا اسطر الوكريل العتا عقتوم يليهتص الم تصهج رمتص عدكت  صاواتيل مفعمتع دولتل اامتصرات الدرريتل 
 المعسدة المعمثلل ئا يقيدعهأ وعراثهأ وسقو  أئراد  ووافرصعهم.

 :Sociological principles  سس االجتماعيةاأل

فتتصت المفعمتتع وأئتتراد  وعطورهتتص ئتتا المفتتصالت االقعاتتصديلأ والدلميتتل وعد تتا اسستت  العتتا ععدلتت  رسص

 العق يلأ وكجلك ثقصئل المفعمعأ وقيمه الدي يلأ واسص قيلأ والوط يلأ واا سص يل.
 :  Psychological principlesاألسس النفسية
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المتثثرة ئتا  متو   وعد ا اسس  العا ععدل  رطريدل المعدلم وصاص اه ال وسيل واالفعمصييلأ والدوامتل
 رمراسله المصعلول.

وي رغا أن عررز هج  اسست  قتدرات المعدلمتين وسصفتصعهم ومصتك عهم وررطهتص رتصلم هج رمتص ي ستفم متع 
 مرصد   مريصت العدلم والعدليمأ واسعرام صصايل المعدلم.

 :Cognitive principles  األسس المعرفية

سيتتي طريدعهتتصأ وماتتصدرهص ومستتعفداعهصأ وي قصعهتتص  وعد تتا اسستت  العتتا ععدلتت  رصلمتتصدة الدراستتيل متتن
رسقتتول المدرئتتل اسصتترعأ وعطريقتتصت التتعدلم والعدلتتيم ئيهتتصأ والعوفهتتصت المدصاتترة ئتتا عدلتتيم المتتصدةأ 

 وعطريقصعهص.
وي رغتا ه تص علكيتد ععتصرع مكو تتصت المدرئتل ئتا المتواد الدراستيل اسصتترعأ ويلتع الد قتل الدضتويل رتتين 

 فصهصت والمهصرات المصعلول.المدرئل والقيم واالع
 :Final Examinationاالمتحان النهائي 

هو االصعرصر الجق يدد  المدلم أو مفمويل من المدلمين ردد اال عهصء من دراستل مسعتوع المت هجأ وغصلرتصً 
 مص يكون يلع هي ل أس لل مقصليل أو موضوييل أو مهمصت صصملل لفميع مسعويصت اسهدا .

 :(Curriculum Design)تصميم المنهج 

وضتتع وطتتصر ئكتترق للمتت هج لع متتيم ي صاتتر  ومكو صعتته فميدهتتص ىاسهتتدا أ والمسعتتوعأ واسستتصليد 
والوستص طأ واس صتطلأ والعقتتويموأ ووضتدهص ئتتا ر تصء واستتد معكصمتل يتتثدق ع ويتج  ولتتع عسقيت  اسهتتدا  

 الدصمل للم هج.
 :(Curriculum Document Design) تصميم وثيقة المناهج 

ر لع ميم ي صاتر المت هج واعستصيهص ويمقهتص وعكصملهتص الرأستاأ وعكصملهتص اسئقتا داصتل المتصدة وضع وطص
 وسهص ومع المواد الدراسيل اسصرع رمص يسق  العوازن رتين المتصدة الدراستيل والمتعدلمأ ومرايتصة سصفتصت 

 المفعمع وثقصئعه.

 رايع موصهيم العاميم اآلعيل:وئا عصطيط الم صهج ور ص هصأ وع ميم ي صارهص ومكو صعهص يوعرض أن ع
العاتتميم اسئقتتا لمسعتتتوع المتت هج التتجق يعطلتتتد مرايتتصة اعستتصع المتتت هج ويمقتتهأ والعكصمتتتل     .1

والعتترارط رتتين المفتتصالت المدرئيتتل والوفدا يتتل ىالقيميتتلو والمهصريتتلأ كمتتص يعطلتتد عتترارط فميتتع 
 س صطلأ والعقويمو.ي صار الم هج ررضدهص ىاسهدا  والمسعوعأ واسسصليدأ والوسص طأ وا

عتراكم الصرترات وععصردهتص الرأستا رمتص ي ستفم   العاميم الدمودق لمسعوع الم هج الجق يعطلد    .2
مع سيكولوفيل المعدلمينأ وأيمصرهم ومراسل  موهمأ وطريدل المتصدة  وستهصأ ئيكتون الععتصرع متن 

عستصيصً كلمتص ارعقي تص متن الرسيط ولع المدقتدأ ومتن الكتل ولتع الفتزء رسيتي يتزداد المت هج يمقتصً وا
 الاوو  الد يص ولع الاوو  الدليص.

العوازن رين م هج ال صتصط والصرترات والمهتصرات التجق يركتز يلتع المتعدلم وسصفصعته وقدراعته     .3

وصاص اه الجاعيلأ ورين مت هج المتصدة الدراستيل التجق يركتز يلتع طريدتل المدرئتلأ وهتجا يد تا 
صدة والمتتعدلمأ ورتتين مكو تتتصت المتت هج والمتتواد الدراستتتيل رصلضتترورة مرايتتصة العتتوزان رتتتين المتت

 اسصرعأ ورين المدرئل والمهصرات والقيم.
 :(Curriculum Development)تطوير المنهج 

وستتداي عغييتترات ئتتا ي اتتر أو أكثتتر متتن ي صاتتر متت هج قتتص م رقاتتد عسستتي هأ ومواكرعتته للمستتعفدات 
صديلأ واالفعمصييتتلأ والثقصئتتل رمتتص يلرتتا سصفتتصت الدلميتتل والعررويتتلأ والعغيتترات ئتتا المفتتصالت االقعاتت

 المفعمع وأئراد أ مع مرايصة اامكص صت المعصسل من الوقت والفهد والكلول.
وي سم ممتص ستر  أن موهتوم عاتميم ىر تصءو المت هج يصعلت  يتن موهتوم عطتوير  ئتا  قطته الردايتل لكتل 

ئيردأ من م هج قتص م ولكتن يتراد عسستي ه  م همصأ ئعاميم الم هج يردأ من  قطل الاورأ أمص عطوير الم هج
أو الواتول ولتتع طموستتصت فديتتدةأ ومتن فهتتل أصتترع عصتتعرك يمليعتتص ر تصء المتت هج وعطتتوير  ئتتا أ همتتص 
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عقومصن يلع أس  مصعركل وها المعدلمأـ والمفعمعأ والمدرئتلأ وأ همتص ععطلرتصن قتدرة يلتع اسعصترا  
 المسعقرل وسصفصت المفعمع وأئراد .

 :Learningالتعلم 

 هو  صصط يقوم ئيه المعدلم رإصرا  المدلم أو ردو هأ يهد  اكعسصد مدرئل أو مهصرة أو عغيير سلوك.
 : Learning by discovery التعلم باالكتشاف

هو العدلم الجق يسلك ئيته المتعدلم ستلوك الدتصلمأ سيتي يستعصدم مدلومصعته وقدراعته وقصرليصعته ئتا يمليتصت 
 لع  عص ج فديدة.عوكيريل يمليل ويقليل للواول و

 : Cooperative Learningالتعلم التعاوني 

وهو عدلم يعم رإصراك مفمويل اغيرة من الطلرل مدصً ئا ع ويج يمتلأ أو  صتصط عدليمتاأ أو ستل مصتكلل 
مطروسلأ ويسهم كل م هم ئتا ال صتصطأ ويعرتصدلون اسئكتصر واسدوارأ ويدتين كتل مت هم اآلصتر ئتا عدلتم 

 قدراعه.المطلود سسد ومكص صعه و
 :Self - Learning  التعلم الذاتي

هو  مط من أ متصط التعدلم يقتوم ئيته المتعدلم رصصعيتصر اس صتطل العدليميتل وع ويتجهص رهتد  اكعستصد مدرئتل 
يلميل أو ع ميل مهتصرة جات اتلل رصلمتصدة الدراستيل أو رصهعمصمصعته الصصاتلأ وقتد يتعم هتجا التعدلم راتورة 

المدلمأ أو راورة غير  مصميل يتن طريت  العدلتيم المرترمجأ أو  ئرديل أو ئا مفمويصتأ عست وصرا 
 ررامج العدلم ين ردد.

 :Former Learningالتعلم القبلي 

هتتو المدرئتتل الدلميتتل العتتا اكعستترهص المتتعدلم  عيفتتل متترور  رصرتترات عدليميتتل ستتصرقلأ وعدتتد أسصستتصً لعدلمتته 
 الفديد.
 :Instructionالتعليم 

للصررة ىالصرراتو العا عسصيد المتعدلم يلتع و فتصز العغييتر المرغتود ئيته  هو العاميم الم مم المقاود

 ئا اسداءأ ويمومصً هو ودارة العدلم العا يقودهص المدلم.
 : Education Technologyتقنيات تربوية

هتتا الطرا تت  والوستتص ل واسفهتتزة والمتتواد المستتمويل والمر يتتل والمقتتروءة العتتا عستتهم ئتتا عسقيتت  
 يل الم صودة.اسهدا  العررو

 :Evaluation  التقويم

هو اافراءات العا عهد  ولع عسديد مدع عقتدم عدلتم الطلرتلأ ومتدع عسقت  مستعوع الفتودة ئتا أدا هتمأ 
وئ  مدصيير مسددةأ وئيه يمكن عسديد مسعويصت الطلرلأ وعسليتل أصطتص همأ وئتا ضتو ه يمكتن عتوفيههم 

 يل عصصيايلأ وي فيلأ ووقص يل.ولع اس صطل العا ع  م مسعويصعهمأ لجا ئها يمل
 : Performance Evaluationاألداءتقويم 

هتو متص يقتوم رتته المتعدلم ئتا مفتتصل متص ويعطلتد ئدت ً أو يمتت ًأ أو يعطلتد و فتصزاً يصعلتت  ئتا كثيتر متتن 
 فوا ره ين اسعجكصر مفمويل من المدصر .

 :  Constructive Evaluationأو التكويـنـي البنائيالتقويم 

يل م ممل ععم ئا أث صء عكتون المدلومتل ىأث تصء العتدري  وصت ل الواتل الدراستاوأ وعهتد  ولتع هو يمل
عاسيح مسصر الدمليل العررويل للطصلد والعسق  من ئهمه للمدلومل العا مر رهص وريتصن متدع عقدمته  ستو 

 الهد  الم صود.
 :Diagnostic Evaluation التشخيصيالتقويم 

لتع عسديتد أسترصد المصتك ت الدراستيل العتا يدتص ا م هتص المعدلمتون والعتا هو جلك العقويم التجق يهتد  و
 عدي  عقدمهم الدراسا.

 :Summative Evaluationالتقويم الختامي 
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هتتو جلتتك العقتتويم التتجق يهتتعم ركصتت  الساتتيلل ال هص يتتل متتن المدتتصر  والمهتتصرات والقتتيم والدتتصدات العتتا 
 يوعرض أن عسال  عيفل لدمليل العدليم.

 :Formative Evaluation  القبلي التقويم

العقويم الجق يستصهم ئتا اعصتصج القترارات رطريقتل يلميتل ئتا أق متن المفتصالت المصعلوتل رطريقتل يلميتل 
 ويسدد المسعوع الجق يكون يليه المعدلم قرل قيصمه رصلدراسل.

 :Continuous Evaluationالتقويم المستمر 

أ ومستعمراً رصستعمرارهصأ والهتد  م ته عدتديل المستصر متن صت ل العقويم الجق يعم مواكرصً لدمليل العدري 
العغجيل الرافدل ر صء يلع مص يعم اكعصصئه من  واسا قاور أو ضتد  لتدع الع ميتج. ويتعم عفميتع  عتص ج 

 العقويم ئا مصعل  المراسلأ وضصئل ولع مص يعم ئا  هصيل الدمل من أفل عسديد المسعوع ال هص ا.
 :Curriculum Evaluationتقويم المنهج 

مفمويتل يمليتصت ي وتجهص أصتصصا معصااتتون يفمدتون ئيهتص الريص تصت العتتا عمكت هم متن عقريتر متتص وجا 

كص وا سيقرلون الم هصج أو يغيرو ه أو يددلو ه أو يطورو هأ ر صء يلع مدع عسقيقه سهدائه العتا رستمت 
 له.

 :(Assessment)التقييم 

صت أو المدلومتصت يتن المتعدلم ئيمتص يعاتل رمتص يدتر  أو يستعطيع أن يدمتلأ ويتعم هو يمليل فمتع الريص ت
جلك رصلدديد من اسدوات من مثل م سمل الطلرل أث صء عدلمهتمأ أو عوستا و عتصفهمأ أو اصعرتصر مدتصرئهم 

 ومهصراعهم.
 :Horizontal Organizationالتنظيم األفقي 

 صسيتلأ والع ستي  ري هتص ورتين السيتصة الصصرفيتل متن  صسيتل  هو الع سي  رين المواد الدراسيل المصعلوتل متن
 ثص يلأ ورين المواد وسصفصت المعدلمين من  صسيل ثصلثل.

 :Vertical Organisation  التنظيم الرأسي

هو الع ميم من أسول ولع أيلع أو من ئو  ولع عستأ ويكون ئتا المتصدة الدراستيل الواستدة وداصلهتصأ أق 
لمرصد  مدي لأ رسيي عكتون هتج  الموضتويصت معدرفتل ومعرارطتل ويويتد عدلتم  عرعيد موضويصعهص طرقصً 
 أولهص ئا عدلم مص ردد .

 : Curriculum Planningج تنظيم محتوى المنه

هو عقديمه للمعدلم رصكل مدينأ رسيي يثدق ولع أن يعدلمه رصكل أسترع وأستهلأ ورصتكل معتدرج رسيتي 
 سعمر آثصر  مده.ي مو العدلم ويدم  ويثرت لدع المعدلم وع

 Learning Kit التعليمية الحقيبة

ويصء مدرئا يسعتوق يلتع يتدة ماتصدر للعدلتيمأ اتممت يلتع صتكل رر تصمج معكصمتل معدتدد الوستص طأ 
يستتعصدم ئتتا عدلتتم أو عدلتتيم وستتدة مدرئيتتل م ويتتلأ عع صستتد متتع قتتدرات المتتعدلمأ وع صستتد ري عتتهأ يتتثدق 

لمعدلمأ وعثهله لمقصرلل مواق  سيصعيتل عترعرط رمتص اكعستره عدليمهص ولع زيصدة مدصر  وصررات ومهصرات ا
  عيفل عدلمه مسعوع هج  السقيرل.

وعدتتر  رص هتتص أستتلود متتن أستتصليد التتعدلم التتجاعا أو عوريتتد العدلتتيم التتجق ازداد االهعمتتصم رتته ئتتا اآلو تتل 
 اسصيرة مع العغيرات والعطورات الدلميل السديثل.

 : Scope and Sequence Mapsالمدى والتتابع خرائط

وهو فدول يوضح عدئ  الموصهيم واسئكصر الر يستل التواردة ئتا مسعتوع المت هج راتورة أئقيتل ورأستيل 
 لاوو  العدليم الدصم فميدهصأ رسيي عررز العكصمل الرأسا واسئقا رين موضويصت المصدة الدراسيل.

 :Concept Mapsخرائط المفاهيم 

رردضتهص التردض يتن طريت  صطتوط أو أستهم يكعتد يليهتص  يرصرة ين أصكصل عصطيطيتل عتررط الموتصهيم
 كلمصت عسمع كلمصت الررط لعوضيح الد قل رين موهوم وآصر.
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كمتتص أ هتتص يرتتصرة يتتن ر يتتل هرميتتل معسلستتللأ عوضتتح ئيهتتص الموتتصهيم اسكثتتر يموميتتل وصتتموليل ي تتد قمتتل 
عوريدل عصتير ولتع مستعوع  الصريطلأ والموصهيم اسكثر عسديداً ي د قصيدة الصريطلأ ويعم جلك ئا اورة

العمصيز رين الموصهيمأ أق مدع ارعرصط الموصهيم اسكثر عسديداً رصلموصهيم اسكثر يموميتلأ وعمثتل الد قتصت 
رين الموصهيم ين طري  كلمتصت أو يرتصرات واتل عكعتد يلتع الصطتوط العتا عتررط رتين أق موهتومينأ 

 ع اسعصدامهص كلسلود للعقويم.ويمكن اسعصدامهص كلدوات م هفيل وعدليميل رصاضصئل ول
 : Transparencyالشفافية

اتتويسل ر ستتعيكيل صتتوصئل عستتمح رمتترور الضتتوء متتن ص لهتتصأ ويتتعم ويتتدادهص رصلكعصرتتل أو الرستتم يليهتتص 
 مرصصرة ثم يرضهص رفهصز وسقصط ضو ا.

 : Teaching Methodsطرائق التدريس

 موق  عدليما مدين.عدر  رل هص اافراءات الدصمل العا يقوم رهص المدلم ئا 
 طريقل الدروض الدمليل:

ها الطريقل العا يقوم المدلتم ئيهتص ردمليتل يترض أمتصم الطلرتلأ أو يقتوم طصلتد أو مفمويتل متن الطلرتل 
 رصلدرض وها أسلود عدليما عدلما لعقديم سقيقل يلميلأ أو موهوم يلماأ أو عدميم يلما.

 :Measurementالقياس 

يطصء اسرقصم أو عوميوهص وئقصً ل متصم مدتين متن أفتل العقيتيم الكمتا لستمل أو هو الدمليل العا عقوم يلع و
 معغير مدينأ وها العدرير الكما رصسرقصم ين صاص ا اسصيصء والسمصت وغيرهص.

 : Text  Bookالكتاب المدرسي

* مفمويل من المدلومصت المصعصرة والمرورل والمرسطل العا يمكتن عدريستهصأ والعتا متن سيتي يرضتهص 
 عمكن الطصلد من اسعصدام الكعصد المدرسا راورة مسعقلل.

* يرتتصرة يتتن كعتتصد يرضتتت ئيتته المتتصدة الدلميتتل رطريقتتل م ممتتل ومصعتتصرة ئتتا موضتتوع مدتتينأ وقتتد 
 وضدت ئا  اوا مكعورل رسيي ع صسد موقوصً ردي ه ئا يمليصت العدليم والعدلم.

يلأ وماتتممل ل ستتعصدام ئتتا الاتت  * وثيقتتل رستتميل موفهتتل مكعورتتل وم ممتتل كمتتدصل للمتتصدة الدراستت
الدراستتاأ وععضتتمن ماتتطلسصت و اواتتصً م صستترل وأصتتكصالً وعمتتصرينأ ومدي تتصت للطصلتتد يلتتع يمليتتل 

 العدلمأ ومدي صت للمدلم يلع يمليل العدري .
 :Performance Indicatorsمؤشرات األداء 

د مترور  رصرترة عدليميتتل فمتل أو يرتصرات عاتت  ردقتل متص يفتتد أن يكتون المتعدلم قتتصدراً يلتع أدا ته ردتت
 عدلميل.

 : Contentالمحتوى 

هو ص ال من السقص   والموصهيم والمرصد  وال مريصت ئا مفتصل مدرئتاأ مثتل: ىالويزيتصءأ والكيميتصءأ 
والريصضتتيصتوأ أو ئتتا مفتتصل مدرئتتا غيتتر متت ممأ مثتتل ىالعرريتتل الري يتتلأ والعرريتتل اسستتريلوأ وطتتر  

 عوع يفد أن يدين المعدلم ئا ئهم المدرئل واكعصصئهص ر وسه.مدصلفل هج  المدلومصتأ وهجا المس
 : Projectالمشروع

هو يمل معال رصلسيصة يقوم يلع هد  مسددأ وقد يكون  صصطصً ئرديصً أو فمصييصً وئقصً لصطتوات مععصليتل 
 ومسددة.
 :(Standard)المعيار 

الفملل متن وات  لمتص هتو معوقتع هو فملل يسع د وليهص ئا السكم يلع الفودة ئا ضوء مص ععضم ه هج  
عسققتته لتتدع المتتعدلم متتن مهتتصراتأ أو مدتتصر أ أو مهمتتصتأ أو مواقتت أ أو قتتيم واعفصهتتصتأ أو أ متتصط 

 عوكيرأ أو قدرة يلع سل المصك ت واعصصج القرارات.
 :Conceptsالمفهوم
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و هو عاتور يقلتا مفترد ئتا صتكل رمتز أو كلمتل أو فملتلأ يستعصدم للداللتل يلتع صتاء أو موضتوع أ
 مصهرة مدي ل.
 :Portfolio Achievementملف اإلنجاز 

هو جلك المل  الجق يعم ئيه سوم  مصجج من أداء المعدلم رهد  ورتراز أيمصلته وم فزاعته العتا عصتير ولتع 
 مدع  مو  الطريدا واالفعمصيا وال وسا واسكصديما والمهصرق وااردايا والثقصئا.

 :(Curriculum)المنهج 

لعررويل العا عوئرهص المدرسل للمعدلمين داصل المدرستل وصصرفهتص متن صت ل رترامج مفمويل الصررات ا
دراسيل م ممل رقاد مسصيدعهم يلع ال مو الصصمل والمعتوازنأ ووستداي عغيترات مرغورتل ئتا ستلوكهم 

 وئقصً لألهدا  العررويل الم صودة.
 : Skillالمهارة

ل متتن اسيمتتصل متتع االقعاتتصد ئتتا الوقتتت عدتتر  ئتتا يلتتم التت و  رل هتتص: الستتريل والدقتتل ئتتا أداء يمتت

 المرجولأ وقد يكون هجا الدمل رسيطصً أو مركرصً.
 وعدر  ئا كعصرصت الم صهج رل هص:

قدرة المعدلم يلع اسعصدام المرصد  والقوايد واافراءات وال مريصت ارعداًء متن استعصدامهص ئتا العطريت  
 المرصصرأ وسعع اسعصدامهص ئا يمليصت العقويم.

 :  Learning Strategies/ Skills التعلممهارات 

مفمويتتل المهتتصرات العتتتا ععطلرهتتص يمليتتتل التتعدلمأ ويكعستترهص المتتتعدلم وع متتو ر متتتو  راتتورة عدريفيتتتل 
 وم مملأ وعصمل مهصرات العوكير وسل المصك ت واالعاصلأ والمهصرات الريصضيل والدمليل.

 :Enrichment Activityالنشاط اإلثرائي 

رتل التجين اعق توا متصدة الكعتصدأ وعستمح قتدراعهم وومكص تصعهم رإياتصلهم ولتع مستعويصت أداء يمل ي وتج  الطل
 ئص قل عال ولع االرعكصر واارداع أسيص صً.

 :Essential Activityالنشاط األساسي 

 هو يمل ي وج  فميع الطلرلأ رهد  ر صء المدرئل الدلميل اسسصسيل ئا المصدة الدراسيل.
 : Warming-up Acivityالنشاط االستهاللي

هو يمل ي وج  الطلرل للواول ولع سصلل جه يل عمك هم من علقا التعدلم الفديتدأ وقتد يكتون ال صتصط معدلقتصً 
 رعدلم سصر  يمهد للعدلم الفديدأ أو  صصطصً اسعكصصئيصً يقود ولع العدلم الفديد.

 : Supplementary Activityالنشاط التعزيزي

فتتزوا المتتصدة الدراستتيل راتتورة يصديتتلأ ومتتن صتتلن هتتج  اس صتتطلأ أن عتتديم يمتتل ي وتتج  الطلرتتل التتجين أ 
 عدلمهمأ وعوالهم ولع عدمي  المصدة ووعقص هص.

 : Remedial Activityالنشاط العالجي

هو يمل ي وج  الطلرل التجين يوافهتون اتدورصت ئتا التعدلمأ ومتن صتلن هتجا الدمتل ااستهصم ئتا مدصلفتل 
كل ويتصدة عتدري  راتورة أكثتر م ءمتل لهتج  الو تلأ متن الطلرتلأ متع وعجليل هج  الاتدورصتأ ويلصتج صت

 ضرورة أن ع وج مثل هج  اس صطل رإصرا  المدلم وعوفيهه.
 : Learning Outcomesالنواتج التعلمية

 ها يرصرات عا  أداءات المعدلم المعوقدل ردد دراسعه موضويصت مدي ل.
 :(Goal)الهدف العام 

 ليما المعوقع عسقيقه لدع المعدلم.هو يرصرة عا  ال صعج العد
 :(Curriculum Document)وثيقة المنهج 

تص  صطل مكعورل يقوم يليهتص المت هج المتراد عاتميمه ىر تصث و أو عطتوير أ وعصتكل هتج  الصطتل وطتصراً يصم ً
يعضمن أس  ر صء الم هج ومرعكزاعه ودوايا ر ص ه أو عطتوير أ كمتص ععضتمن ي صاتر المت هج ومدتصيير 
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ومدتتصيير ع ويتتج  وعقويمتته وموااتتوصت اسوييتتل الم هفيتتل والمتتواد العدليميتتل متتن كعتتد ىطصلتتد  كتل م هتتصأ
ومدلمو وكعد أ صطلأ وررمفيصت ووسص طأ ووسص ل العقتويم وأدواعتهأ ومدتصيير الع ميتل المه يتل للقتص مين 

 يلع ع ويج الم هج وعقويمه.
 : Self-Learning Toolsوسائل تعلم ذاتي

لطصلتتد ئتتا عدلتتيم  وستتهأ وهتتا متتواد عدليميتتل قتتد عكتتون يلتتع صتتكل كعتتصد أو ئتتيلم وستتص ل يدعمتتد يليهتتص ا
 عدليماأ أو عسفيل اوعا وقد عكون كلهص ئا سقيرل واسدة.

 : Teaching Toolsالوسائل التعليمية التعلمية

هتتا مفمويتتل اسدوات والمتتواد واسفهتتزة العتتا يستتعصدمهص المدلتتم أو المتتعدلم ل قتتل مسعتتوع مدرئتتا أو 
وليه داصتل غرئتل الات  أو صصرفهتص رهتد   قتل المدتص ا وعوضتيح اسئكتصر وعسستين يمليعتا الواول 

 العدليم والعدلم
    benchmarksالمقاييس 

وا  موال للمسعوع مدين من الط د اا فصز المعوقع من الط د وصصال ئا اسيمصر أ  
 والاوو  أ أو ع مويل ؛ اسكصديميل اسهدا  المسددة لكل مسعوع من مسعويصت الرعد

 assessmentتقييم 

عقدم اصعرصرات المدلمين أ واالصعرصرات الموسدة أ أو كعصد من عفصرد الصركصت العا عسعصدم لعقييم  
 أداء الط د.

  achievement testاختبار التحصيل 

 اصعرصر لقيص  الطصلد المدرئل والمهصرات.  
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