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 •

•

ُس أسـبوعيًا مرّتبـة حسـب المبحـث، مـن الصـف األول إلـى  الحصـص التـي ُتـَدرَّ
]2[:2018 الثالـث، للعـام الدراسـي2017 / 

سـعى األردنُّ فـي اإلصالحـات التـي ُأجِرَيـت علـى المناهـج الدراسـّية مؤخـرًا إلـى االنتقـال مـن المنهـاج القائـم علـى 
المحتـوى إلـى المنهـاج المبنـي علـى النتاجـات، الـذي يمّكن الطلبـة من تحقيـق مجموعة مـن النتاجـات التعّلمية في 

نهايـة كّل مرحلـة دراسـّية ودورة تعليمّيـة.]1[

ويشـّدد اإلطـار العـام للمناهـج والتقويم على اسـتخدام 5 اسـتراتيجيات تدريسـّية، هي: اسـتراتيجيات التدريس المباشـر، 
واسـتراتيجيات التدريس القائم على االسـتقصاء وحّل المشـكالت، واسـتراتيجيات التعّلم التعاوني، واسـتراتيجيات التعلم 

القائـم على األنشـطة، واسـتراتيجيات التفكير الناقد.



المصدر:
وزارة التربية والتعليم )2017/2018(

)أ( اللغة الفرنسية مادة اختيارية، ُتضاُف للطلبة الذين يختارون دراستها. 
ُص حّصة واحدة أسبوعيًا لكّل من مباحث: التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية. )ب( ُتَخصَّ

ُص حّصة دراسّية واحدة لمبحث علوم األرض. ُص حّصتان دراسّيتان لكّل من مباحث: الفيزياء والكيمياء واألحياء؛ َوُتَخصَّ )ج( ُتَخصَّ
)د( في العام الدراسي 2015/ 2016، ُأضيَف مبحث الثقافة المالّية للّصف السابع،  وفي عام 2016/ 2017 ُأضيف إلى الصف الثامن.

 •

ُس أسـبوعيًا، مرّتبـة حسـب المبحـث، مـن الصـف الرابـع إلى  الحصـص التـي ُتـَدرَّ
العاشـر، 2017 / 2018: ]3[

َلـْت وزارة التربيـة والتعليـم المناهـج والكتب المدرسـية للّصفـوف األول حتى الثالث؛ بهدف تحسـين  فـي عـام 2014، َعدَّ
مهـارات القـراءة والكتابـة والرياضيـات لـدى طلبـة المرحلـة األساسـّية]4[ ، وفـي عامـي 2015 و 2016 أجـرت الـوزارة 
تعديـالت علـى مناهـج صفـوف الرابـع حتـى الثاني عشـر؛ كـي يصبح محتـوى المناهـج الدراسـية مرتبطـًا أكثـر بالطلبة.

الصف العاشرالصف التاسعالصف الثامن)د(الصف السابع)د(الصف السادسالصف الخامسالصف الرابع
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بنـاًء علـى توصية اإلسـتراتيجّية الوطنّية لتنمية الموارد البشـرّية 2025-2016، ُأنِشـَئ رسـمّيًا في نيسـان 2017 مركز 
جديـد للمناهج الدراسـية والتقييم.

التقويم الّصّفي

 •

•

توصلـت دراسـة ُأجريـت فـي عـام 2012 إلى أن ممارسـات التقويم التي يطبّقهـا المعلمون في المراحل األساسـية ترّكز 
علـى جمـع عالمات الطلبـة بداًل من جمـع األدلة التي توّجه أسـاليبهم فـي التدريس.]5[

يتوّفـر فـي األردن عـدد مـن المـوارد والمواد الالزمـة لدعـم التقويم في الغـرف الصّفية، مـن ضمنها تدريـب المعّلمين 
فـي أثنـاء الخدمـة مـن ِقَبـِل المشـرفين، َوُكَتّيَبـات إرشـادّية حـول التقويـم الصّفـي، وتقاريـر تقويـم الطلبة، عـالوة على 

اإلطـار العـام للمناهـج والتقويم.]6[



ُمُه أكاديمّية الملكة رانيـا للمعّلمين، يحصل عليه المعّلمون  دبلـوُم إعـداد وتأهيـل المعّلمين الُجُدد دبلوٌم ِمْهِنـيٌّ ُتَقدِّ
مان التدريب على التقويم التكويني. قبل الخدمة، ومدته عشـرة شـهور، ويشـتمل حاليًا على وحدتين تقدِّ

امتحان الثانوّية العامة )التوجيهي(

التقييمات الدولّية

 •

•

•

•

ُد مسـتوى تأّهل الطالب فـي نهاية المرحلة  يعـّد التوجيهـي االمتحـان األكثـَر أهمّيـًة في نظـام التعليم األردنـي؛ إذ ُيَحدِّ
ُد نتائُجه دخوَل الطلبة إلى مؤسسـات التعليـم العالي.]7[ الثانويـة، وُتَحـدِّ

يقيـُس التوجيهـي مسـتوى معرفـة طلبـة الصـف الثانـي عشـر فـي المباحـث األساسـّية، بمـا فـي ذلـك اللغـة العربّية 
واللغـة اإلنجليزيـة والتربيـة اإلسـالمية والتربيـة الوطنيـة ومهارات الحاسـوب، فضاًل عن المـواد المتخصصـة واالختيارية 

فـي المجـاالت األكاديميـة والِمْهِنّية.]8[

فـي كل عـام، تكـون ِنسـَبُة نجـاح الطلبة الذيـن يقدمون امتحـان التوجيهي نْحَو %40]9[  إلـى %50.]10[  ولكّن نسـبًة كبيرًة 
مـن طلبـة الّصف الثاني عشـر من كّل فـوج ال يتقّدمـون لالختبار.]11[

أشـارت دراسـة أجرتهـا وزارة التربيـة والتعليـم فـي عـام 2013 إلـى أّن توزيـع وزن المهارات ضمـن امتحان الرياضيـات بَلَغ 
٪68 إلدارة المعلومـات، بينمـا بلـغ ٪25 لمهـارات االتصـال، وبلـغ %7 لحّل المشـكالت والتفكيـر النقدي.]12[

 •

•

 )TIMSS( يشـارك األردنُّ فـي اختباريـن دولّيْين واسـعي النطـاق؛ أولهما التوّجهـات الدولية في دراسـة الرياضيات والعلـوم
لطلبـة الصـّف الثامـن، والبرنامـج الدولـي لتقييـم الطلبـة  )PISA(للطلبـة الذيـن تبلـغ أعمارهم 15 عامـًا، كما شـارك في 5 
دورات مـن اختبـار )TIMSS( فـي األعـوام 1999 و2003 و2007 و2011 و2015 وفـي 4 دورات ِمـن اختبـار )PISA( في األعوام 

2006 و2009 و2012 و2015.]13[

يتيـُح اختبـار)TIMSS( و اختبـار )PISA( ُفرصـَة مقارنـة مسـتوى األردن مـع الـدول األخـرى وتتبـع االتجاهات مع مـرور الوقت، 
ُنهـا مـن تقييـم نقاط القّوة والضعـف وتقدير أثر اإلصالحات والقرارات الخاصة بسياسـات التعليـم، كما توفر هذه  مّمـا ُيَمكِّ
التقييمـات أيضـًا معلومات مهّمة على مسـتوى السياسـات؛ فمثاًل، أظهر اختبـار )PISA( لعام 2015 أن الفجوة العكسـية 

بين الجنسـين فـي األردن ما زالت مسـتمرة لصالـح اإلناث.
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