
)منهج التربية اإلعالمية(

وثيقة المنهج



هـــذه الوثيقـــة دليـــل عمـــل لبنـــاء منهـــج التربيـــة اإلعالميـــة وفـــق 
ــر المهاريـــة والمعرفيـــة والقيميـــة المحـــددة. األســـس والمعاييـ

ـــه  ـــا يحتوي ـــج بم ـــن المنه ـــرة ع ـــورة مصغ ـــر وص ـــف مختص ـــي تعري وه
ـــا  ـــع عقده ـــة يجم ـــات تفصيلي ـــة ومكون ـــة عام ـــات تعليمي ـــن كفاي م

ـــع .. خيـــط مصفوفـــات المـــدى والتتاب

الفئـــة المســـتهدفة  =  نهايـــة المرحلة 
المتوســـطة وبدايـــة المرحلـــة الثانويـــة 

) 14 – 15 -  16   عامـــا (

تمهيد



محتويات الوثيقة

األهداف والغايات  1

المنطلقات العامة  2

مخرجات التعلم 3

نسب توزيع المحتوى العلمي في المنهج 4

مصفوفة المدى والتتابع ٥

طرائق التعليم واالستراتيجيات المناسبة للمنهج 6

معايير التقويم وأساليب قياس التحصيل 7



أوال/ الغايات واألهداف العامة

• توعية الفئة المستهدفة  بأهمية اإلعالم وأثره في العصر الراهن 

• تزويد المتعلمين بمادة معرفية إعالمية ثرية تكسبهم حصانة فكرية واعية

• اإلسهام في حماية الناشئة من أخطار وسائل اإلعالم المختلفة

• تأهيل المتعلم مهاريا و تمكينه من أدوات صناعة اإلعالم المؤثر )بما يناسب ميوله(

• اكتشاف ميول الموهوبين وتوجيه طاقاتهم اإلعالمية لخدمة الوطن واألمة 

• تلبية حاجة المدارس إلى منهج  تربية إعالمية

• استثمار اهتمامات الناشئة وشغفهم باإلعالم الجديد في صناعة إعالم احترافي رصين 



ثانيا/ المنطلقات العامة
)ما المنطلقات واألسس العامة التي اعتمد عليها المنهج؟(

1

4

2

5

3

6

الحفـــاظ علـــى مقاصـــد الديـــن 
الديـــن  )حفـــظ  اإلســـالمي 
والنســـل  والنفـــس  والعقـــل 

والمـــال(

اعتماد اللغة العربية الفصيحة 
لغة تعلم المنهج

تعزيز االنتماء الوطني 
وحماية المجتمع

أو  نصيـــة  بأمثلـــة  االســـتعانة 
وســـائط متعـــددة عـــن الحيـــاة 
الواقعيـــة وأخبارهـــا العامـــة 

والمختلفـــة 

اعتماد منهج التدريب 
العملي في التعلم

) أعلم – أتدرب – أنتج (

معرفة + مهارة = إنتاج

مواكبة العصر وتقنيات 
التعليم المتجددة



ثالثا/ مخرجات تعليم المنهج على مستوى الطالب:

وضوح في الهدفإنتاج بمسؤوليةمهارة بإتقانمعرفة بوعي

يتعـــرف الطالـــب كل شـــيء 
عـــن اإلعـــالم )مفهومـــه – 
أنواعـــه – غاياتـــه – أهميته 
– أسراره – قوته – منصاته 

– تاريخـــه – واقعـــه -  (

المهـــارات  الطالـــب  يتقـــن 
األساســـية لصناعـــة المـــواد 

اإلعالميـــة 

المشـــروعات  بعـــض  ينتـــج 
دراســـته خـــالل  اإلعالميـــة 

يحـــدد هدفـــه مـــن تعلـــم 
نفســـه  ويوطـــن  اإلعـــالم 
فـــي ســـبيل نشـــر  الخيـــر و 

األخـــالق  مـــكارم 



رابعا/ نسب توزيع المحتوى العلمي في المنهج 

عدد الحصص في المستوى 
العام الدراسي 

المحتوى 
المعرفي

المهارات 
القيم المصاحبةالمشروعاتاإلعالمية 

إخالص النية - إتقان العمل – طلب العلم - 402%60% 64   األول
اإلحسان – األمانة – التعاون – الصبر 

الصدق – الحق -   العدل – الحكمة - التثبت من ٥04%٥0%64الثاني
الخبر – والوعي – حفظ الوقت – المبادرة 

المحبة - االتقان – الصبر - نشر الخير  - التفاؤل – 706%30%64الثالث

حصتان في األسبوع = 32 حصة في الفصل الدراسي + نشاطين تفاعليين كل فصل دراسي 



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 1

المستوى األول / الفصل الدراسي األول
1٥-1316-1114-912-710-٥8-6 3-14 - 2الدرس 

المهارات
أتنفس بعمق 

)تمارين 
التنفس(

أكتشف صوتي
ن صوتي  أمرِّ
)تمارين جهاز 

الصوت(

أميز األصوات 
وأنواعها

أتحكم بطبقة 
ن صوتيصوتي ع نصا صوتياألوِّ

ِّ
أقرأ  بطالقة أقط

المعارف
)ونصوص التدريب(

 االتصال في 
اإلعالم في تأثير اإلعالمأهمية اإلعالمما اإلعالم ؟ العالم من حولنا 

حياتنا
حاجتنا إلى 

اإلعالم
كيف تستهدفنا 
وسائل اإلعالم؟

علم نفس 
اإلعالم

       إتقان العملإخالص النية القيم

31-2932-2730-2٥28-2326-2124-1922-1720-18الدرس 

ل بصوتيالمهارات
ِّ
أعدُّ سيناريو أمث

إذاعيا
أقدم برنامجا 

إذاعيا

أختار جهاز  
التسجيل 

والبيئة الصوتية 
المناسبة

 مشروع 1 

التخطيط 
لمقابلة إذاعية 
وإعداد سيناريو 
مناسب وتنفيذه

أتحدث أمام 
الجمهور

أتدرب على 
مهارات التقليد 

الصوتي 

   أجمع مؤثرات 
صوتية وأصنفها

المعارف
)ونصوص التدريب(

صناعة الصورة 
 )قصة اإلعالم(النمطية

مناظرة طريفة  
بين عالم 
وجاهل 

الرسالة 
اإلعالمية 

المباشرة وغير 
المباشرة

اإلذاعة  وأنواع 
البث اإلذاعي 

دوبالج أفالم 
الكرتون 

 األصوات من 
حولنا 

 طلب العلم فريضةطلب العلم فريضة القيم



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 1

المستوى األول / الفصل الدراسي األول

مقاطع تعليمية 
وتصميمات 

نموذج سيناريو أثر الصوتهندسة الجمهورنظريات اإلقناع
إذاعي

سمات المتحدث 
الناجح

المنصات 
الصوتية 

كيف نستفيد 
من الساوند 

كالود؟

مقطع لممثل يؤدي مقطعا قصيرا بأحوال صوتية مختلفة )حزن – فرح – غضب – ملل -...إلخ(

مالحظة: يتم توجيه الطالب لقراءة كتب معينة في نفس الباب أو زيارة مواقع أو مشاهدة فيديوهات خاصة   ) تعلم ذاتي (



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 2

المستوى األول / الفصل الدراسي الثاني
1٥-1316-1114-912-710-٥8-36-14-2الدرس 

المهارات
أتدرب على 
مهارة جمع 

األخبار 

أحرر  خبرا  
لصحيفة

أجري لقاء مع 
صحفي

أحلل خبرا  
مكتوبا

أتدرب على 
مهارات اللغة 

العربية وجودة 
التعبير 

أتدرب على 
فنون اإللقاء

أتدرب على 
مهارات لغة 

الجسد ودالالتها

أقارن بين 
خصائص الظهور 
اإلعالمي في 
برامج مختلفة 

المعارف
)ونصوص التدريب(

الصحافة 
وأنواعها 

الفرق بين الخبر 
والتقرير   

سمات الصحفي 
الناجح

خبر ساخن عن 
الكاريزما اللغة اإلعالمية حدث اقتصادي 

اإلعالمية 
أهمية لغة 

الجسد
مهارات الظهور 

اإلعالمي

الصبر التعاونالقيم

31-2932-2730-2٥28-2326-2124-1922-1720-18الدرس 

المهارات
أميز بين 
القوالب 

البرامجية 

أتدرب أمام 
الكاميرا  أمام 

المايك 
أستفيد من هكذا أصور 

اإلضاءة

أميز بين أنواع 
الكاميرات ودقة 
صورها )تقنيات(

أستعمل أنواع 
اللقطات 

أصنع بيئة 
تصوير  مناسبة  

)فن الديكور(

مشروع 2
تصوير  لقطات 
متنوعة لعنصر 

واحد وتجميعها 
وتسريعها

)ثابتة ومتحركة( 
)زوايا وأحجام 
مختلفة( )ليلي 

نهاري( )ظل 
ونور(

المعارف
)ونصوص التدريب(

أنواع قوالب 
البرامج

شروط المقدم  
الناجح

مدخل إلى عن 
التصوير  

الفرق بين 
التصوير الليلي 

والتصوير 
النهاري

الكاميرا األفضل 
أنواع اللقطات 

.. وفلسفة 
استعماالتها 

توظيف الديكور  
في المشهد

اإلحساناألمانة القيم



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 2

المستوى األول / الفصل الدراسي الثاني

مقاطع تعليمية 
وتصميمات 

بين الصحافة الورقية والصحافة 
مسار إنتاج مهارات الظهور اإلعالميالرقمية  

الرسوم المتحركة، كيف نصنعها؟ برنامج

هل يكذب أنواع البرامج اإلعالمية 
الصوت؟

كيف أرى الرسوم المتحركة  
)التفكير الناقد(

التضليل 
اإلعالمي

مالحظة: يتم توجيه الطالب لقراءة كتب معينة في نفس الباب أو زيارة مواقع أو مشاهدة فيديوهات خاصة   ) تعلم ذاتي (



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 3

المستوى الثاني / الفصل الدراسي األول
1٥-1316-1114-912-710-٥8-36-14-2الدرس 

أتدرب على المهارات
اإلخراج

أتدرب على 
اإلخراج

أمتلك مهارات 
اإلعداد1

تنوع مهارات 
أحلل بعض فن التمثيل 2فن التمثيل 1اإلعداد2

األفالم الدرامية
أحدد أسس 

كتابة المشهد 

المعارف
)ونصوص التدريب(

سمات المعد مدارس اإلخراجعمل المخرج
المحترف

اختالف قوالب 
البرامج تبعا 

لموضوعاتها 
عرض نماذج قوة الدراما

دراما  مؤثرة 
نموذج فيلم 
درامي متميز

نماذج مكتوبة 
لمشاهد دراما 

مؤثرة 

الحقالصدقالقيم

31-2932-2730-2٥28-2326-2124-1922-1720-18الدرس 

المهارات
أجري لقاء مع 
كاتب درامي 

متميز 

مشروع 1
يكون فريقا 

لمحاكاة إنتاج 
مشهد درامي 

من فيلم 
معروف )كتابة 

وتصويرا وتمثيال 
و....(

أتدرب على 
إعداد فواصل 

احترافية 

أتدرب على 
صناعة الشعارت 

اللفظية  
سلوجان

أقف فوق 
خشبة المسرح

المالبس 
والمكياج  

أتدرب على 
مهارات 

اإلعالمي 
الشامل

مشروع 2

تحضير قصة 
للتصوير

المعارف
)ونصوص التدريب(

مهارات كتابة 
سيناريو درامي

نماذج لفواصل 
من قناة أطفال 

مشهورة
المسرح عناصر المسرحالكاتب المبدع

التعليمي
سمات اإلعالمي 

الشامل 

الحكمة العدل القيم



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 3

المستوى الثاني / الفصل الدراسي األول

مقاطع تعليمية 
مراحل الدعاية رحلة إنتاج فلموتصميمات 

الكاذبة
هل تحتاج البشرية إلى كل منصات 

التواصل االجتماعي؟

إخراج الدراما 
وإخراج البرامج

مالحظة: يتم توجيه الطالب لقراءة كتب معينة في نفس الباب أو زيارة مواقع أو مشاهدة فيديوهات خاصة ) تعلم ذاتي (



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 4

المستوى الثاني / الفصل الدراسي الثاني
1٥-1316-1114-912-710-٥8-36-14-2الدرس 

المهارات
مهارات 

كشف الرسائل 
اإلعالمية

مهارات تحليل 
المواد اإلعالمية

مهارات التحقق 
من صحة 
المعلومة

أتدرب على 
نماذج للتحقق 
من المعلومات 

أمارس 
استراتيجيات 

التفكير الناقد  
للصور

أستعمل التفكير 
اإلبداعي في 

مشروع 3توليد فكرة 

كشف تزييف 
صور  منتشرة

أفرق بين 
اإلعالم الجديد 

والتقليدي

المعارف
)ونصوص التدريب(

شائعات وأخبار 
مفبركة 

اإلعالم بين 
الحقيقة 
والوهم

الرسائل الخفية المصداقية في اإلعالم
للصور

مهارات توليد 
األفكار اإلبداعية  
واختيار العناوين

اإلعالم الجديد 
يسيطر

الوعيالتثبت من الخبر القيم

31-2932-2730-2٥28-2326-2124-1922-1720-18الدرس 

المهارات
أتدرب على 

أدوات 
الفيسبوك

أتدرب على 
أدوات تويتر 

أتدرب على 
أدوات االواتس

أتدرب على 
أدوات 

اإلنستغرام

أتدرب على 
أدوات اليوتيوب

أتدرب على 
أدوات سناب 

شات

أتدرب على 
مهارات 

اإلعالمي 
الشامل

مشروع 4

أحلل بعض 
المواد األكثر 
انتشارا في 

منصات التواصل 
االجتماعي 

المعارف
)ونصوص التدريب(

 Facebook
ما له؟ ماعليه؟
وكيف أستفيد 

من أدواته؟

 Twitter
ما له؟ ماعليه؟
وكيف أستفيد 

من أدواته؟

 WhatsApp
ما له؟ ماعليه؟
وكيف أستفيد 

من أدواته؟

Instagram
ما له؟ ماعليه؟
وكيف أستفيد 

من أدواته؟

YouTube
ما له؟ ماعليه؟
وكيف أستفيد 

من أدواته؟

Snapchat
ما له ؟ ماعليه؟
وكيف أستفيد 

من أدواته؟

سمات اإلعالمي 
الشامل 

المبادرة حفظ الوقت القيم



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 4

المستوى الثاني / الفصل الدراسي الثاني

مقاطع تعليمية 
وتصميمات 

مقارنة بين اإلعالم الجديد 
واإلعالم التقليدي

مهارة التفكير 
فن األلوانالناقد

مواقع بيع المواد األولية لإلعالم
)V.A.PH.E.D( )صورة صوت فيديو 

تصميم ..(
مواقع بيع أدوات اإلنتاج اإلعالمي

مالحظة: يتم توجيه الطالب لقراءة كتب معينة في نفس الباب أو زيارة مواقع أو مشاهدة فيديوهات خاصة ) تعلم ذاتي (



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 5

المستوى الثالث / الفصل الدراسي األول
1٥-1316-1114-912-710-٥8-36-14-2الدرس 

أتدرب على مهارة الرسم المهارات
وأزور شركة إنتاج كرتون

أشاهد أفالم كرتون بنظرة التفكير 
الناقد

أتدرب على 
كتابة مشهد 

مشروع 1أنميشن

إنتاج مشهد 
صامت 

أتدرب على 
تقطيع مشاهد 

مصورة  

أحدد طريقة 
االنتقال 

المناسبة بين 
اللقطات في 

التقطيع

المعارف
)ونصوص التدريب(

ماذا عن 
خطر الكرتون تحليل الكرتون تأثير الكرتونأنواع الكرتون؟الكرتون؟

وأهميته   
المونتاج 
وأنواعه 

أهم برامج 
مونتاج الصوت 

والفيديو 

الصبر اإلتقان القيم

31-2932-2730-2٥28-2326-2124-1922-1720-18الدرس 

المهارات
مشروع 2

اختيار لقطات 
من مكتبة 

فيلمية لتشكيل 
قصة مترابطة 

أتدرب على مهارة التعامل مع 
الصور في الفوتوشوب

أتدرب على مهارة التعامل مع 
الفيديو في األدوبي بريمير

أتدرب على 
المكساج

أحدد متطلبات 
التسجيل 
الصوتي 

االحترافي خارج 
االستديو 

مشروع 3

أضافة مؤثرات 
صوتية لمشهد 

المعارف
)ونصوص التدريب(

المؤثرات الطبيعية حجم الصوت أدوات البريمير أدوات االفوتوشوب
والمؤثرات الصناعية 

نشر الخير المحبة القيم



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 5

المستوى الثالث / الفصل الدراسي األول

مقاطع تعليمية 
وتصميمات 

2d 2مهارة الرسوم المتحركةd فن الموشن جرافيكمهارة الرسوم المتحركة
تحليل فني 

لشعارات 
معروفة

مالحظة: يتم توجيه الطالب لقراءة كتب معينة في نفس الباب أو زيارة مواقع أو مشاهدة فيديوهات خاصة ) تعلم ذاتي (

أنــواع المحتويــات اإلعالميــة )سياســية، اقتصــاد، رياضــة، ترفيــه اإلعــالم الرياضــي – الدعــوي – 
االقتصادي – الترفيهي التعليمي - التنموي( – أنواع قوالب البرامج اإلعالمية – إمبراطوريات 

اإلعــالم فــي العالــم – أنــواع البــث اإلعالمــي )األقمــار الصناعيــة، البــث الالســلكي، إلــخ(

مقــــاطع 
تعليمية



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 6

المستوى الثالث / الفصل الدراسي الثاني

1٥-1316-1114-912-710-٥8-36-14-2الدرس 

أتدرب على كتابة سيناريو فيلم المهارات
وثائقي

أحلل فيلما 
وثائقيا

مشروع 4
أقدم مدينتي 

وثائقيا في 
فيلم فيلم 

قصير 

أميز بين مجاالت 
أنتج فيلما وثائقيا عن العالم الرقميالعالم االفتراضي 

أصمم خريطة عن 
مفهوم األمن 

السيبراني

المعارف
)ونصوص التدريب(

أهمية البرامج نص مكتوب من فيلم وثائقي
الوثائقية

الحكومة 
األمن السيبرانيالعالم الرقمي يتمدد اإللكترونية

الصبراإلتقانالقيم

31-2932-2730-2٥28-2326-2124-1922-1720-18الدرس 

أحدد مكونات المهارات
هويتي الرقمية 

أحمي آثاري 
مشروع ٥الرقمية 

أنشئ صفحة 
إلكترونية عن 

نشاطك

أحدد متطلبات 
العالقات العامة 

الناجحة

أوظف العالقات 
العامة إعالميا 

أحدد مفردات 
اإلعالن 

التسويقي
أحلل إعالنا 

مشروع 6

أنتج حملة إعالنية 
لتسويق 

قيمة )االمتناع 
عن التدخين ...بر 

الوالدين(

المعارف
)ونصوص التدريب(

آثاري الرقمية هويتي الرقمية
واألمان

اإلعالم والعالقات 
مهارة قيادة حملة التسويق واإلعالنالعامة

إعالمية

التعاوناألمانةالقيم



خامسا/ مصفوفة المدى والتتابع 6

المستوى الثالث / الفصل الدراسي الثاني

مقاطع تعليمية 
وتصميمات 

مهــن إعالميــة )صحفــي، معــد، محــرر، مدقــق لغــوي، مراقــب جــودة، مذيــع، مصــور، مونتيــر، مصمــم غرافيــك، مســاعد مخــرج، 
مخــرج، سيناريســت، رســام، مديــر إنتــاج( – اصنــع إعالمــك بنفســك )اصنعــه بصوتــك، بقلمــك، بمهارتــك علــى التمثيــل، برســمك، 
بتصميمــك، بمهاراتــك التقنيــة، بأفــكارك اإلبداعيــة( – بطاقــة برنامــج – مهــن أمــام الكاميــرا – مهــن خلــف الكاميــرا – منتجــو 

اإلعــالم 

مالحظة: يتم توجيه الطالب لقراءة كتب معينة في نفس الباب أو زيارة مواقع أو مشاهدة فيديوهات خاصة ) تعلم ذاتي (



سادسا/ طرائق واستراتيجيات التعليم:

 بداية نؤكد أن المنهج يمكن تدريسه بطرائق مختلفة 
وبأســاليب متعــددة ... والمهــم فــي األمــر عندنا توفر 

المعلــم الكــفء الذي يجمع بين:

• المكنة العلمية والمهارية

• واإلبداع في أساليب التدريس 

• مع تمثل السلوكيات األخالقية التي ينشدها المنهج



ــة المســتهدفة؛ وألن المحتــوى فــي هــذا المنهــج يشــتمل  .. ثــم انطالقــا مــن خصوصيــة المــادة والفئ
علــى ثالثــة مجــاالت هــي )المعــارف )نصــوص تدريــب( ( )المهــارات( )القيــم( فإننــا وجدنــا اعتمــاد الحامــل 

األساســي للمنهــج األكثــر قبــوال وشــغفا عنــد الطالــب هــو المهــارات.

 .. بحيــث تمــرر المعلومــات  والقيــم بخــٍط متــواٍز ومتناســق ومتناســب - مــا أمكــن - لتكــون مــادة تطبيقيــة 
تعــزز اكتســاب المهــارة المقصــودة  أثنــاء التــدرب علــى المهــارة المقــررة وفــق الخطــة الدرســية.

علمــا أن المعلومــات التــي نســتعين بهــا لتعزيــز المهــارات هــي مــن حقليــن حقــل معلومــات عــن اإلعــالم .. 
وحقــل المعــارف العامــة أو أخبــار الحيــاة أو كل مــا يصلــح أن يكــون مــادة إعالميــة .. ) يمنــح المنهــج ســمة 

الطرافة والتشــويق .. (. 

كما في المثال اآلتي:

سادسا/ طرائق واستراتيجيات التعليم:



سادسا/ طرائق واستراتيجيات التعليم:

التقويمالنشاطالمعلومة المهارة 

مفهـــوم األداء الصوتي اإلذاعي عـــن  مختـــار  نـــص 

اإلعـــالم ومكوناتـــه الرئيســـة ..

أو حكاية أو خبرا ما

يقـــرأ الطالـــب بطريقـــة يراعـــي 

فيهـــا تطبيق مهارات التنفس 

الصحيـــح وتقطيـــع النـــص أثنـــاء 

األداء الصوتـــي 

وزمـــالءه  المعلـــم  ويناقـــش 

الـــواردة  المعلومـــات  فـــي 

النـــص فـــي 

ســـلم تقويـــم يقســـم وفـــق 

مســـتويات جـــودة أداء الطالـــب 

مـــن حيـــث المهـــارة والمحتوى 

فـــي  ورد  الـــذي  المعرفـــي 

النـــص



   وأمــا عــن طــرق تدريــس هــذا المنهــج فإننــا نؤكــد علــى االســتفادة مــن االســتراتيجيات التعليمــة القائمــة 
علــى التفاعــل والمشــاركة والتحفيــز والتــي تعــرف غالبــا بالتعلــم النشــط مــع وجــود هامــش حريــة كبيــر 
إلبــداع المعلــم الماهــر فــي تقديــر األســلوب األنســب لواقــع الــدرس وبيئتــه ...ومــن أمثلــة اســتراتيجيات 

التعليــم النافعــة فــي هــذا الميــدان 

سادسا/ طرائق واستراتيجيات التعليم:

استراتيجية الحوار استراتيجية التعلم بالنمذجة
استراتيجية الحقيبة استراتيجية التعلم التعاونيوالمناقشة

استراتيجية المشروعاتالتعليمية

استراتيجية تصنيف الصورالخرائط المفاهيميةالتدريس االستقرائياستراتيجية التعلم باالكتشافاستراتيجية حل المشكالت

تقييم األقرانالقصةالتعليم اإللكترونيمثلث االستماع
ْ

اِرك
َ

 )أو زاوْج(، ش
ْ

ْر، ناِقش
ِّ
ك

َ
ف

لعب األدوارالتعلم الذاتيالتعلم باللعبالتفكير الناقدالتدريب الميداني الَعملي

استراتيجية VAKطرق العصف الذهنيالتعلم بالتعاقدقبعات التفكير الستالتعلم باالكتشاف



سابعا/ معايير القياس و التقويم:

سلم تقييم المتعلم 

الدرجة 54321النشاط

المناقشات الصفية 

اإلجابة عن أسئلة االختبار القصير 

المشاركة باألفكار اإلبداعية 

تقديم المبادرات اإليجابية 

االختبارات الشفهية 

االختبارات التحريرية  الطويلة 

 التدرب العملي 

تنفيذ المشروع

نقاط التحصيل الذاتي

 األنشطة التفاعلية 
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5=ممتاز     4= جيد جدا    3= جيد      2=  مقبول ويحتاج إلى تعديل      1=    غير مقبول  قيمة النقاط 


