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  مقدمة :
مع  تتلاءم  ومهارات  معارف  الطاب  بإكساب  االعتنلاء  التربوية  املؤسسات  على  والتقين  االقتصادي  التغري  يفرض 
ذلك  مجتمعاتهم، ويطلب  الفاعلة يف  اإلجيابيلة  إعدادهم لألدوار  وتسهم يف  العصر،  ومتطلبات  العمل  احتيلاجات سوق 
التغيري يف وظائف املدرسة، ويف دور املعلم الذي لم يعد قاصًرا على تلقني املعلومات واملعارف لطابه، أو تغطية محتوى 
املنهج يف مدة زمنيلة محددة، بل امتد ليشمل مساعدتهم على التعلم، والقيام بدور فاعل يف تهيئلة الطاب للحياة والقيام 

بأدوارهم جتاه الذاتيلة واألسرية واملجتمعية بما يتطلبه ذلك من معارف واجتاهات ومهارات. 

وزارة  سعت  فقد  لذا  املعلم؛  من  املطلوب  التأهيل  مستوى  ارتفاع  إىل  املعلم  وأدوار  املدرسة  وظيفة  يف  التطور  وأدى 
اجلامعات  خرييج  من  املتقدمني  اكفأ  استقطاب  العام-إىل  التعليم  لتطوير  هللا  عبد  امللك  مشروع  يف  ممثلة  التعليم 
لاخنراط يف مهنة التدريس، و طورت لهذا الغرض معايري مهنيلة جديدة لتحديد ما يفرتض أن يتمكن منه املعلم املبتلدئ 

ليكون قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاية واقتدار. 

  خطوات العمل:
 تم العمل يف هذا املشروع وفق اخلطوات اآلتيلة:

التخطيط واإلعداد للعمل، وشمل ذلك ما يأيت:  -1
إعداد اإلطار العام للمعايري. أ. 

إعداد اخلطة التنفيذية للمشروع. ب. 
إعداد النماذج، ومواصفات فرق العمل يف املشروع. ج. 

2-  تكوين فرق العمل، ويتضمن فريق العمل يف كل ختصص ما يأتـي:
مختص عليم يف مجال المادة بدرجة دكتوراة. أ. 

مختص تربوي يف مجال المادة )مناهج وطرق تدريس المادة( بدرجة دكتوراة ب. 
ج.  مشرف تربوي مختص يف مجال المادة.

3-  تدريب فرق العمل، فقد قام املركز بعقد ورشة عمل مكثفة ملدة ثاثة أيام تضمنت ما يلي:
التعريف باملشروع، وأهدافه وخطواته.  أ. 

التعريف باملعايري، واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.  ب. 
التدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.  ج. 
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إعداد النموذج األويل، فقد أعّد الفريق نموذًجا للعمل للتأكد من ماءمته للمواصفات واملعايري املطلوبة.  -4

5-  إعداد مسودة املعايري: بعد إقرار النماذج أعّد الفريق مسودة املعايري، واستفاد من التجارب العاملية والعربيلة املتاحة.

6-  الفحص األويل ملسودة املعايري: قامت اللجنة املشرفة بالفحص األويل للمسودة للتأكد من وفائها باملواصفات واملعايري 
املطلوبة.

ثاثة  من  مكّون  عليم،  حتكيم  فريق  إىل  أحيلت  املشرفة  اللجنة  قبل  من  وفحصها  املسودة  تسلم  بعد  العليم:  التحكيم    -7
مختصني علميني وتربويني يف مجال المادة ال تقل درجتهم العلمية عن الدكتوراة.

انتهاء العمل من التحكيم أعيد مرة إىل فريق العمل للمراجعة والتعديل وفًقا  التعديل وفقا مللحوظات املحكمني: فبعد    -8
مللحوظات املحكمني.

9-  املراجعة النهائيلة: بعد تسلم املنتج معداًل من قبل فرق العمل روجع من قبل اللجنة املشرفة للتأكد من اتساق املنتجات يف 
كافة التخصصات.
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  خطوات العمل يف املشروع: 
يوضح الشكل أدناه خطوات عمل إعداد املعايري:

خطوات 

العمل في 

المشروع

التخطيط

تشكيل 
فرق 

العمل

تدريب 
فرق 

العمل

إعداد 
النموذج

إعداد 
مسودة 
المعايير

المراجعة 
األولية

التحكيم

التعديل

المراجعة 
النهائية
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  مكونات املعايري: 
تتكون معايري معلم الصفوف األولية من جزأين؛ اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى، واجلزء 
الثاين املتعلق بالتخصص.  وتشتمل املعايري املشرتكة على )11( معياًرا، تتنلاول بالتفصيل »املعايري املهنيلة الوطنيلة للمعلمني 

باململكة العربيلة السعودية«، فيما تشتمل املعايري التخصصية على )33( معياًرا تتنلاول بنيلة التخصص وطرق تدريسه.

المعايير 
التخصصية

المعايير 
العامة

المشتركة

  محتوى املعايري التخصصية: 
وطرق  التدرييس،  التخصص  يف  أدائه  على  والقدرة  معرفته،  األولية  الصفوف  معلم  على  ينبغي  ما  التخصصية  املعايري  وتتنلاول 
تدريسه، ويتضمن ذلك املعارف واملهارات املرتبطة بالتخصص وما يتصل بها من ممارسات تدريسية فاعلة تشمل تطبيق طرق 
المأمول  الدور  وسلوكه  ممارساته  يف  يمثل  حبيث  املتخصص  املعلم  من  املتوقعة  والقيم  بالسمات  والتحلي  اخلاصة  التدريس 
هذه  طاب  بتلدريس  املرتبطة  املعرفية  املحتويات  بكافة  يلم  أن  الصفوف  هذه  معلم  من  فيتوقع  األولية.   الصفوف  معلم  من 
الصفوف )العلوم الشرعية، اللغة العربيلة، الرياضيات، العلوم(، واملفاهيم الرئيسة لكل فرع من فروعها. كما أنه مطالب بمعرفة 
خصائص النمو للطاب الذين سيدرسهم، واسرتاتيجيات التدريس اليت تتنلاسب مع طاب الصفوف األولية، وجتهزي بيئلة آمنة 
وصحية للطاب. كما أن على معلم الصفوف األولية أن يشرك األسرة واملجتمع لدعم عملية تعلم الطاب. خاصة باستخدامات 

التقنيلات اليت تتعلق بالتخصص.  
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  صياغة املعايري املهني�ة:  
روعي يف إعداد املعايري التخصصية أن تكون ضمن اإلطار الكلي للمعايري املهنيلة للمعلم، لذلك رتبت يف تسلسل رقيم يبلدأ برقم 
التخصص، ثم املعيار العام يف إطار املعايري العامة، ثم معيار التخصص الذي يفصل يف عدد من املؤشرات، كما يتضح من الشكل 

اآليت:

املعيار العام يف 
اإلطار )املجاالت العامة 

ملهنة التدريس(
رقم التخصص

3٢٨١

رقم املعيار وفقًا 
التسلسل
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 1.28.3: يعرف املعلم 
اخلصائص النمائيلة من قبل 

الوالدة إىل مرحلة الطفولة 
الوسطى

11 يوضح املفاهيم األساسية ألهم نظريات النمو..
21 لطلبة . العمرية  باملرحلة  اخلاصة  النمو  متطلبات  حيدد 

الصفوف األولية.
31 يبني العوامل املؤثرة يف نمو طلبة الصفوف األولية ويف تعلمهم..
41 الصفوف . لطلبة  والعقلي  املعريف  النمو  خصائص  يتعرف 

األولية.
51 يتعرف خصائص النمو النفس حركي لطلبة الصفوف األولية..
61 يتعرف خصائص النمو االجتماعي واالنفعايل لطلبة الصفوف .

األولية.
71 يتعرف خصائص النمو اللغوي، والعوامل املؤثرة على مهارات .

التغلب  اللغوي وكيفية  النمو  التحدث واالستماع وصعوبات 
عليها.

81 تتبع . خال  من  وتطوره  املتعلم  نمو  مراقبة  كيفية  يشرح 
قياساته وفقا لدراسات النمو الطولية واملستعرضة.

  مجال خصائص النمو
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 2.28.3: يعزز املعلم جوانب 
طلبة  لدى  املختلفة  والتطور  النمو 

الصفوف األولية

11 يوظف اخلربات والنشاطات وبيئلات التعلم اليت تدعم النمو .
البدين والتطور احلركي لطلبة الصفوف األولية.

21 املعريف . التطور  تعزز  تعلم  ونشاطات  ومواقف  خربات  يصمم 
ومهارات التفكري لطلبة الصفوف األولية.

31 لطلبة . االجتماعي  التطور  تدعم  تعلم  وبيئلات  مواقف  يصمم 
الصفوف األولية.

41 يصمم مواقف وبيئلات تعلم تدعم التطور اللغوي للمتعلمني .
املركبة  اجلمل  بنلاء  وتعزز  اللغوية  حصيلتهم  من  وتزيد 

والطويلة والتنوع يف أساليب التعبري الشفوي والتحريري.
51 يوفر للمتعلمني الذين  يعانون من صعوبة يف التواصل اللفظي .

بدائل مناسبة للتواصل  تدعم تطورهم اللغوي.
61 نشاطات . خال  من  القراءة  حب  حنو  املتعلمني  اجتاهات  يعزز 

صفية وغري صفية متنوعة تائم طلبة الصفوف األولية.
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املؤشراتاملعيار

املعلم  يراعي   :3.28.3 املعيار: 
يف  املتعلمني  بني  الفردية  الفروق 

مرحلة الصفوف األولية

11 اجلسيم . النمو  أنماط  يف  املتعلمني  بني  الفردية  الفروق  حيدد 
واحتيلاجات املتعلمني النمائيلة لطلبة الصفوف األولية.

21 يبنّي أثر الفروق الفردية يف نمو وتطور طلبة الصفوف األولية .
وآلية التعامل معهم.

31 والتطور . النمو  من  النمطية  وغري  النمطية  األشكال  بني  يمزي 
لدى طلبة الصفوف األولية.

41 املتعلمني . خصائص  يف  الفردية  الفروق  تراعي  دروًسا  يصمم 
واحتيلاجاتهم.
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 4.28.3: يعظم املعلم كتاب 
عن  حلن  دون  ويتلوه  تعاىل،  هللا 
أحكام  طلبتله  ويعلم  ودراية،  فهم 

التجويد ويصحح تاوتهم

11 يتلو القرآن الكريم دون حلن جلي أو خفي، ملزتًما آداب التاوة. .
21 حيفظ جزأي عمَّ وتبلارك عن ظهر قلب. .
31 يشرح أحكام النون الساكنة والتنوين، وامليم الساكنة، وامليم .

والنون املشددتني. 
41 الوجوب . وحاالت  ومقدارها  وأسبابها  املدود  أنواع  بني  يمزي 

واجلواز فيها. 
51 يشرح أحكام االستعاذة والبسملة ومواضعهما..
61 ينوع يف طرق تصحيح تاوة الطلبة وأساليبها..
71 الطلبة، . مستوى  ينلاسب  بما  الكريم  القرآن  قصص  يشرح 

ويدربهم على استنبلاط الدروس والعرب منها.
81 واحد، . موضوع  جيمعها  اليت  لآليات  اإلجمايل  املعىن  يبني 

ويستخرج قدًرا من األحكام واحِلكم والفوائد من اآليات.

  مجال املحتوى املعريف 
أواًل : العلوم الشرعية   
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 5.28.3: يعرف املعلم منهج 
أهل السنة واجلماعة ويلزتم به

11 يوضح أهم املصطلحات املستخدمة يف مجال العقيدة. .
21 يبني أهمية العقيدة الصحيحة وعظم حاجة الناس إليها. .
31 يشرح مسائل اإليمان بأدلتها التفصيلية. .
41 يشرح مسائل التوحيد وأنواعه ويستدل عليها. .
51 يوضح أصالة التوحيد وسامة الفطرة وكيفية نشوء الشرك..
61 يقرب املفاهيم العقدية املجردة للطلبة بما ينلاسب إدراكهم..

أهم  املعلم  يبني   :6.28.3 املعيار: 
ويدرب  العبادات،  فقه  يف  األحكام 

الطلبة على أدائها

11 من . واحلكمة  وفضلها  اإلسام  يف  العبادات  مكانة  يوضح 
مشروعيتها وما يتعلق بها من أحكام. 

21 ا وأقسامه وما يرتتب عليه. . يوضح معىن احلَدث فقهيًّ
31 يبني عناية اإلسام بالطهارة والنظافة من خال شرح أحكام .

الطهارة والوضوء ونواقضه، وخصال الفطرة. 
41 يوضح أحكام التيمم واملسح على اخلفني. .
51 يمزي بني أنواع النجاسات وأحكام إزالتها..
61 وأحكام . األولوية  حيث  من  وترتيبها  الصاة  شروط  يبني 

فقدها. 
71 وسننها، . وواجباتها  أركانها  بني  ممزًيا  الصاة  صفة  يشرح 

ومبطاتها ومكروهاتها. 
81 يدرب الطلبة على كيفية الطهارة والصاة..
91 يبني مزنلة الصاة، وينيم لدى الطلبة العناية بها..
101 يشرح صفة صاة اجلمعة والعيدين وأهم أحكامهما..



المعايير المهنية لمعلمي الصفوف األولية
15

املؤشراتاملعيار

أهم  املعلم  يعرف   :7.28.3 املعيار: 
أحكام املطعم وامللبس

11 احلّل . يف  أنواعها  حسب  ويصّنفها  األطعمة،  أحكام  أهم  يبني 
واحلرمة.

21 يبني معىن العورة وحدودها لدى املكلفني وغريهم. .
31 يوضح معىن احلجاب للمرأة وما يتعلق به من أحكام. .
41 يعدد ضوابط اللباس املشروع، وآدابه. .
51 العادات . الشرعي يف  التشبه، ويبني احلكم  يشرح أهم أحكام 

الوافدة املتعلقة باللباس والزينلة. 
61 يريب الطلبة على السرت والفضيلة واحلشمة..
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املؤشراتاملعيار

املعلم  يعرف   :8.28.3 املعيار: 
من  وأحوالها  الكلمة،  أقسام 
والتعريف  والبنلاء،  اإلعراب  حيث 

والتنكري

11 يصنف الكلمة إىل اسم وفعل وحرف..
21 يشرح العامة الدالة على كل قسم من أقسام الكلمة..
31 واألفعال، . األسماء  من  املبنيلات  وحُييص  واملبين،  املعرب  يمزي 

ويبني عامة بنلائها.
41 يمزي العامات اإلعرابيلة األصلية من الفرعية..
51 يشرح الفرق بني املعرفة والنكرة، ويبني أنواع املعرفة..

املعّلم  يعرف   :9.28.3 املعيار: 
الرفع  وعوامل  املرفوعة،   األسماء 

فيها، وأحكامها  اإلعرابيلة

11 يمزي األسماء املرفوعة، وحيّدد العامل فيها..
21 يعرف أحوال الفاعل، ويربطها باالستعمال الصحيح لها..
31 يبني أحوال نائب الفاعل، ويضبط صياغة فعله، ويقارن بينله .

وبني الفاعل.
41 يعرف األسماء اليت رفعت لتبعيتها ما قبلها..
51 يمزي األسماء املرفوعة بعامات فرعية، ويعلل ذلك..

ثانًيلا : اللغة العربيلة  
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املؤشراتاملعيار

املعّلم  يعرف   :10.28.3 املعيار: 
والعوامل  املنصوبة  األسماء 

الناصبة لها، وأحكامها

11 يمزي األسماء املنصوبة، وحيدد العامل فيها..
21 يعرف املفعول به، ويبني أحكامه..
31 حيدد أركان االستثنلاء وأدواته..
41 يعرف احلال، ويبني أحكامه..
51 يعرف التميزي ويبني أحكامه..
61 يمزي األسماء اليت نصبت لتبعيتها ما قبلها..
71 يمزي األسماء املنصوبة بعامة فرعية ويعلل ذلك..

املعّلم  يعرف   :11.28.3 املعيار: 
األسماء املجرورة  والعامل اجلار لها 

و أحكامها

11 يمزي األسماء املجرورة، ويعنّي عامل اجلر فيها..
21 يوضح اإلضافة ومعناها..
31 يتعرف التغيريات احلاصلة بسبب اإلضافة..
41 يمزي األسماء املجرورة لتبعيتها ما قبلها..
51 يمزي األسماء املجرورة بعامة فرعية ويعلل ذلك..

املعّلم  يعرف   :12.28.3 املعيار: 
وعامات  املضارع  الفعل  أحكام 

إعرابه

11 األصلية . رفعه  عامة  ويعني  املرفوع  املضارع  الفعل  يمزي 
الظاهرة أو املقدرة.

21 األصلية . نصبه  وعامة  املضارع  الفعل  نصب  أدوات  يعدد   
الظاهرة أو املقدرة.

31  يعدد أدوات جزم الفعل املضارع وعامة جزمه األصلية..
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املؤشراتاملعيار

املعلم  يعرف   :13.28.3 املعيار: 
النحوية  األساليب  بعض  صياغة 
العدد،  التفضيل،   ، )التعجب 
والذم(  املدح  صيغ  و  النداء، 
وكيفية  اإلعرابيلة  أحكامها  و 

استخدامها

11 يشرح كيفية صياغة أسلوب التعجب والتفضيل..
21 يصوغ العدد بصوره املتنوعة ويفرق بينها يف اإلعراب والتميزي، .

والتذكري والتأنيث.
31 يقرأ األعداد قراءة صحيحة..
41 حيدد أدوات النداء، ويفرق بني أحوال االسم املنادى..
51 يمزي  أسلويب املدح والذم..

املعّلم  يعرف   :14.28.3 املعيار: 
واملصطلحات   ، اإلمائيلة  القواعد 
واملفاهيم املرتبطة بالكتابة، وكيفية 

استخدام عامات الرتقيم 

11 يفرق بني اإلماء املنسوخ واملنظور واالختبلاري..
21 يمزي بني أحوال كتابة الهمزات، وحيتكم فيها إىل قواعد عامة..
31 يفرق بني الّام الشمسية والقمرية كتابة ونطًقا..
41 يفرق بني كتابة التاء املفتوحة واملربوطة..
51 يمزي بني مواطن الزيادة واحلذف لبعض األحرف..
61 يفرق بني مواضع كتابة األلف املتطرفة..
71 يمزي بني كتابة بعض الكلمات املتصلة واملنفصلة. .
81 يستخدم عامات الرتقيم ويطبقها يف مواضعها الصحيحة..

املعّلم  يعرف   :15.28.3 املعيار: 
القرائيلة،  واملفاهيم  املصطلحات 
النص  وحيّلل   ، القراءة  ومهارات 

القرايئ وينقده ويقّومه 

11 يبنّي أنواع القراءة..
21 حيلل األفكار املقروءة وينقدها..
31 يفّرق بني األفكار الكلية واجلزئيلة يف تتّبع النص املقروء..
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املؤشراتاملعيار

املعلم  يعرف   :16.28.3 املعيار: 
األعداد والعمليات عليها

11 يتعرف مجموعات األعداد الطبيعية، والكلية، والصحيحة..
21 يتعرف الكسور ومفهوم النسبة والتنلاسب وتطبيقاتها، وحيل .

مسائل عليها.
31 األربع، . )العمليات  األعداد  مجموعات  على  العمليات  جيري 

واملقارنة(.
41 يتعرف األنماط البسيطة وحيللها..
51 حيل مسائل لفظية على األعداد املختلفة..

املعلم  يعرف   :17.28.3 املعيار: 
بعض مفاهيم الهندسة

11 يتعرف املستقيمات وأنواع الزوايا..
21 يتعرف أنواع املثلثات..
31 يصف خصائص األشكال الرباعية..
41 )املحيطات . املستوية  الهندسة  على  تطبيقية  مسائل  حيل 

واملساحات(.

املعلم  يعرف   :18.28.3 املعيار: 
القياس ووحداته وتطبيقاته

11 املحيط، . الطول،  الزوايا،  قياس  )وحدة  القياس  وحدات  يمزّي 
املساحة، احلجم، درجة احلرارة، الوقت(.

21 حيول بني وحدات القياس املختلفة ضمن النظام نفسه..
31 النسبة . باستخدام  رسم  مقياس  تتضمن  مسائل  حيل 

والتنلاسب.
41 حيل مسائل رياضية تطبيقية على القياس..

املعلم  يعّرف   :19.28.3 املعيار: 
واالحتماالت  اإلحصاء  مفاهيم 

وتطبيقاتها

11 جيمع البيلانات ويمثلها تمثيلًا مناسًبا وحيللها ويفسرها..
21 من . ملجموعة  والتشتت  املركزية  الزنعة  مقاييس  حيسب 

البيلانات.
31  يمزّي  وينلاقش العاقة بني البيلانات وتمثيلها..
41 املتوقعة ملتغريات عشوائيلة يف حاالت . القيمة  حيسب ويفسر 

بسيطة.
51 حيل مسائل تطبيقية على اإلحصاء واالحتماالت ..

ثالًثا: الرياضيات   
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املؤشراتاملعيار

املعلم  يوضح   :20.28.3 املعيار: 
خصائص املخلوقات احلية وبنيتها 

الرتكيبيلة

11 حيدد اخلصائص املمزية للمخلوقات احلية..
21 اخللية، . اخللوي:  للرتكيب  الرئيسة  املفاهيم  يوضح 

الربوتوبازم، النسيج .... إلخ.
31 يشرح النظرية اخللوية، ويقارن بني أنواع اخلايا..
41 وظائفها، . وحيدد  أنواعها،  بني  ويقارن  احلية،  األنسجة  يمزّي 

ويمزي بني تركيب كل منها والوظيفة اليت تؤديها.
51 يفهم التنظيم الرتكييب جلسم املخلوق اليح وآلية التكامل بني .

مكوناته.

املعلم  يوضح   :21.28.3 املعيار: 
ومواردها  ومكوناتها  البيئلة  مفهوم 

وأنظمتها، و أبرز املشكات البيئيلة

11 يوضح املفاهيم األساسية يف علم البيئلة، ويعرف أنواع البيئلات .
واألنظمة البيئيلة ومكوناتها.

21 يشرح أبرز العاقات بني املكونات احلية وغري احلية، ويوضح .
أنواع العاقات بني املخلوقات احلية يف األنظمة البيئيلة.

31 لهذه . أمثلة  ويقدم  الطبيعية،  الدورات  حدوث  كيفية  يصف 
الدورات.

41 . ).... المايئ  الغذايئ،   ، )الهوايئ  املختلفة  التلوث  أنواع  يبني 
وكيفية معاجلتها.

رابًعا: العلوم 
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املؤشراتاملعيار

يعرف   :22.28.3 املعيار: 
وأغلفتها،  األرض،  بنيلة  املعلم 
املؤثرة  والعمليات  وخصائصها 

فيها

11 )الزالزل . األرض  سطح  تكّون  اليت  الداخلية  العمليات  يوضح 
الزالزل  حدوث  مواقع  توزيع  بني  العاقة  ويفسر  والرباكني( 

والرباكني وحواف الصفاحئ األرضية.
21 )النحت . األرض  سطح  تكّون  اليت  اخلارجية  العمليات  يصف 

والتعرية والرتسيب( ويقدم أمثلة لتأثرياتها.
31 ويذكر . املعادن،  ألبرز  أمثلة  ويقدم  املعدن،  مفهوم  يوضح 

أهميتها، ويربز خصائصها.

املعلم  يبني   :23.28.3 املعيار: 
واملحاليل  ومكوناتها  المادة  ماهية 

واألحماض والقواعد

11 ويصف . وحاالتها،  وخواصها  ومكوناتها  المادة  ماهية  حيدد 
التغريات اليت تطرأ عليها ويقارن بينها.

21 يشرح تركيب الذرة ومفهوم اجلَزْيء..
31 من . املحاليل  أنواع  على  أمثلة  ويعطي  ومكوناته،  املحلول  يمزّي 

حيث طبيعة املحلول وتركزيه.
41 عن . الكشف  طرق  ويوضح  والقاعدة،  احلمض  مفهوم  يبني 

األحماض والقواعد.

املعيار: 24.28.3: يلم املعلم بأهم 
املفاهيم الفزييائيلة

11 واملختلفة، . املتشابهة  الشحنات  بني  الكهربائيلة  القوة  يصف 
والعوامل املؤثرة فيها.

21 يوضح مفهويم القوة الكهربائيلة وشدة املجال الكهربايئ..
31 يصف العاقة بني املجال املغناطييس والتيلار الكهربايئ..
41 يوضح مفهوم احلرارة، ودرجة احلرارة، وطرق انتقالها وتوصيلها .

يف حاالت مختلفة.
51 يبنّي طبيعة الضوء وسرعته وانتقاله يف األوساط املختلفة..
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املؤشراتاملعيار

املعلم  خيطط   :25.28.3 املعيار: 
خلربات تعلم وتعليم فعالة  

11 السابقة . الطلبة  كخربات  التعلم  عملية  مدخات  حيلل 
وقدراتهم والتجهزيات واملواد التعّلمية.

21 يصمم خطًطا فردية وفقا خلصائص الطاب النمائيلة.
31 نواجت . حتقيق  اىل  تهدف  األولية  الصفوف  لطلبة  دروسا  يعد 

التعلم املتوقعة.
41 يصوغ أهدافا تعّلمية متنوعة ضمن خطة الدرس تتنلاسب مع .

طلبة الصفوف األولية.
51 الصفوف . لطلبة  العليا  التفكري  ملستويات  مثرية  أسئلة  يطرح 

األولية.
61 َتعّلم حتفز طلبة الصفوف األولية للمشاركة يف . خيتار تقنيلات 

التعلم بفعالية 
71 الصفوف . طلبة  تعلم  من  تعزز  وتعليم  تعلم  أنشطة  يصمم 

األولية
81 نمو . خلصائص  املناسبة  والتربوية  التعّلمية  األلعاب  حيدد 

طلبة الصفوف األولية.

  مجال اسرتاتيجيات التدريس   
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املؤشراتاملعيار

املعلم  يطبق   :26.28.3 املعيار: 
يف  فاعلة  تدريس  اسرتاتيجيات 

الصفوف األولية

11 املناسبة خلربات طلبة الصفوف . التدريس  خيتار اسرتاتيجيات 
األولية واملوقف الصفي .

21 ل اسرتاتيجيات التدريس املناسبة لطلبة الصفوف األولية . ُيفعِّ
) كنموذج التفكري االستقرايئ ، املحاكاة ،االستقصاء، النمذجة، 

والتعلم باالكتشاف ، واسرتاتيجيات التدريس املتمايز... (  .
31 العلوم . مواد  مهارات  تعليِم  واسرتاتيجيات  طرَق  يستخدم 

الكريم  القرآن  )تاوة  لتعزيز  األولية  الصفوف  لطلبة  الشرعية 
التوحيد  مسائل  فهم  التجويد،  أحكام  تطبيق  جلي،  حلن  دون 

ا...(  األساسية، تطبيق العبادات والسلوكيات عمليًّ
41 يستخدم طرَق واسرتاتيجيات تعليِم مهارات مواد اللغة العربيلة .

لطلبة الصفوف األولية لدعم )التحليل الصويت، إتقان الظواهر 
اإلمائيلة األساسية، إتقان املهارات القرائيلة والكتابيلة ...(.

51 الرياضيات . مادة  مهارات  تعليِم  واسرتاتيجيات  طرَق  يستخدم 
والعمليات  األعداد  )معرفة  لتعزيز  األولية  الصفوف  لطلبة 
املشكلة  حل  بالقياس،  املتعلقة  واملعارف  البسيطة 

الرياضية...(.
61 يستخدم طرَق واسرتاتيجياتِ تعليِم مهارات مادة العلوم لطلبة .

الصفوف األولية لدعم ) تفسري الظواهر واألحداث واملشكات 
العلمية ...(.

71 )اخلربات . الدروس  ملوضوعات  متعددة  مداخل  يستخدم 
السابقة – األحداث اجلارية ...( لطلبة الصفوف األولية. 

81 يتلدرج يف إثارة التفكري عند طرح األسئلة الصفية بما يتوافق مع .
قدرات طلبة الصفوف األولية.

91 ومهارات . العقلية  العادات  األولية  الصفوف  طلبة  لدى  يعزز 
التفكري احلر من خال اسرتاتيجيات التدريس املناسبة.

101 يدمج التقنيلة يف أنشطة التعلم لطلبة الصفوف األولية. .
111 التقنيلة . استخدام  على  األولية  الصفوف  طلبة  يشجع 

واكتساب  أفكارهم  وتمثيلل  جديدة  معلومات  الستكشاف 
مهارات تعّلمية.

121 وخرباته، . تعّلمهم  موضوعات  يف  التأمل  على  املتعلمني  يشجع 
كما يشجعهم على التساؤل.
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 27.28.3: جيهز املعلم بيئلة 
محفزة للتعلم

11 الصفوف . لطلبة  املناسبة  التعلم  بيئلات  خصائص  يشرح 
األولية.

21 مباشرة . وغري  مباشرة  خربات  على  قائمة  تعلم  بيئلات  يصمم 
نماذج  لهم  وتعرض  املتعلمني  لدى  احليس  النمو  تعزز  واليت 

متعددة للمعرفة.
31 اخلمس . حواسه  تستثري  ونشاطات  خربات  للمتعلم  يوفر 

وتسهم يف تطورها لديه.
41 حيدد معوقات بيئلات التعلم املتوقعة وكيفية التغلب عليها..
51 داخل . االنشطة  تنفيذ  يف  تؤثر  اليت  البيئيلة  العوامل  يستقرئ 

الفصل وخارجه. 
61 الصفوف . طلبة  نمو  خلصائص  املناسبة  التعلم  مصادر  خيتار 

األولية اللغوية والعقلية واالجتماعية والنفسية واجلسمية.
71 أنماط . تنلاسب االختافات يف  يستخدم مصادر تعلم متنوعة 

التعلم لدى طلبة الصفوف األولية.   
81 اهتمامات . وفق  للتعلم  واخلارجية  الداخلية  البيئلة  يف  ينوع 

املتعلمني واحتيلاجاتهم النمائيلة.
91 يف . املتعلمني  بني  التفاعل  تعزز  اليت  التعلم  بيئلات  ينظم 

مجموعات صغرية وكبرية.
101 التعلم ذات  . بيئلات  يبتكر طرًقا ملواجهة التحديات املتوقعة يف 

املوارد املحدودة.

  مجال بيئ�ة آمنة وصحية 
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املعلم  يعزز   :28.28.3 املعيار: 
سامة طلبة الصفوف األولية

11 يوفر مناًخا آمًنا يف بيئلة التعلم بما يضمن سامة طلبة الصفوف .
األولية النفسية واجلسدية.

21 والتجهزيات . واملعدات  لألدوات  اآلمن  االستخدام  طرق  يطبق 
بما يتنلاسب مع املرحلة العمرية لطلبة الصفوف األولية.

31 يطبق إجراءات الوقاية من احلرائق اليت تنلاسب طلبة الصفوف .
األولية.

41 يشخص عامات اإلساءة لطلبة الصفوف األولية وإهمالهم. .
51 عند . وخارجها  املدرسة  داخل  املسؤولة  اجلهات  مع  يتواصل 

ماحظة اإلساءة لطلبة الصفوف األولية.
61 يلزتم بالقوانني واالنظمة املنظمة حلقوق األطفال ورعايتهم..
71 الصفوف . طلبة  حلماية  املوجودة  والنظم  القوانني  يشرح 

األولية.
81 األولية . الصفوف  طلبة  مع  والصحة  السامة  قضايا  ينلاقش  

آمنة  بيئلة  على  للحفاظ  توجيهية  مبادئ  وضع  يف  ويشركهم 
للجميع.

املعلم  يعزز   :29.28.3 املعيار: 
صحة املتعلم يف الصفوف األولية

11 يبني أهمية اتبلاع نظام غذايئ صيح لطلبة الصفوف األولية..
21 يشجع طلبة الصفوف األولية على عادات الغذاء الصيح..
31 قد . اليت  األولية  الصفوف  لطلبة  الغذائيلة  املشكات  يصف 

تنجم عن التغذية غري الصحية.
41 طلبة . صحة  يف  تؤثر  اليت  اإلجيابيلة  البيئيلة  العناصر  يصف 

الصفوف األولية.
51 األمراض . انتشار  دون  للحيلولة  اتبلاعها  الازم  اخلطوات  حيدد 

املعدية.
61 احلاالت . مع  التعامل  إجراءات  األولية  الصفوف  لطلبة  يوضح 

الطبيلة الطارئة مثل: الكسور واجلروح واحلروق واحلىم.
71 اتبلاعها يف حاالت تعرض . يقدم اإلجراءات الصحية اليت ينبغي 

الطلبة لإلصابة أو الشعور بعارض صيح خال اليوم الدرايس.
81 الصحيحة . الطرق  أفضل  األولية  الصفوف  لطلبة  يوضح 

للمحافظة على النظافة واالهتمام بالصحة الشخصية.
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 30.28.3: يعرف أنظمة 
التقويم يف الصفوف األولية

11 يبنّي املواد الواردة يف الحئة تقويم الطالب ومذكرتها التفسريية .
املرتبطة بتقويم طلبة الصفوف األولية.

21 يشرح أساليب تقويم املهارة لطلبة الصفوف األولية..
31 يبني مفهوم التقويم املستمر وأهم أساليبله وأدواته..
41 حيدد عمل جلنة التوجيه واإلرشاد جتاه تقويم طلبة الصفوف .

األولية.

املعيار: 31.28.3: تقويم اداء طلبة 
الصفوف األولية

11 يطبق بطاقات املاحظة يف تقويم طلبة الصفوف األولية..
21 ل ملف اإلجناز يف تقويم طلبة الصفوف األولية.. يفعِّ
31 الشائعة بني طلبة الصفوف األولية . يكتشف أهم املشكات 

)الكتابيلة، والقرائيلة والرياضية ...( لعاجها بأحد األساليب 
املناسبة.

41 يعد تقارير وصفية حول املستوى التحصيلي لطلبة الصفوف .
األولية. 

 مجال  التقويم  
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 مجال إشراك األسرة واملجتمع  

املؤشراتاملعيار

املعلم  يعرف   :32.28.3 املعيار: 
لألسرة  املتنوعة  اخلصائص 

واملجتمع

11 الذي . واملجتمع  لألسرة  واالجتماعية  الثقافية  اخلصائص  حيدد 
واملعتقدات  القيم  مثل:  األولية،  الصفوف  طلبة  إليه  ينتيم 

والعادات.
21 يراعي الفروق الثقافية واالقتصادية عند التعامل مع أسر طلبة .

الصفوف األولية. 
31 االختافات . واحرتام  تقبل  على  األولية  الصفوف  طلبة  يشجع 

الثقافية لألسر.
41 وحيرتم . الطلبة  بأسر  اخلاصة  املعلومات  سرية  على  حيافظ 

خصوصياتها.

املعلم  يشجع   :33.28.3 املعيار: 
واملؤسسات  األسرة  مشاركة 
تنمية  يف  الصلة  ذات  املجتمعية 

تعلم طلبة الصفوف األولية 

11 مع . فّعاٍل  ِلتواصٍل  واسرتاتيجيات  وأساليب  طرًقا  يستخدم 
أولياء أمور طلبة الصفوف األولية.

21 ينسق لعقد لقاءات وحلقات حوار جماعية مع أولياء أمور طلبة .
الصفوف األولية.

31 خيطط ملشاركة األسر أبنلاؤهم يف أنشطة وبرامج داخل املدرسة .
ترثي خربات الطلبة وتوطيد أواصر الصلة مع اسرهم.

41 حيدد املؤسسات املجتمعية ذات الصلة بتطور الطلبة وتعّلمهم، .
وحيصر خدماتها.

51 تعّلم طلبة . املتاحة لدعم  املجتمعية  التربوية  يوظف اخلدمات 
الصفوف األولية وتطورهم.

61 يشجع أولياء األمور لينفذوا مهاًما تدعم تطور طلبة الصفوف .
األولية وتعّلمهم.

71 يوظف أولياء األمور كأحد مصادر املعلومات حول مستوى تعّلم .
طلبة الصفوف األولية وتطورهم.




