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 אגף א' חינוך במגזר הערבי אגף א' לפיתוח פדגוגי  القسم أ التعليم في املجتمع العربّي  للتطوير التربوّي ‘ القسم أ

يسعدان أ ن نقّدم إ ىل طوإمق إلرتبية وإلتعلمي "نرشة إلبيدإغوجيا إحملوس بة" هبدف تعميق معللليّلة 

، من خالل تسليط إلضوء عل  نلقلا  “ إلتعُّلم ذي إملعىن” إلتوإصل مع إحلقل، وتعزيز معليّة 

هاّمة، تساعد يف دمج مضامني، أ دوإت وهمارإت رمقيّة، وخاّصة يف سريورة إلتعُّّل عن طريق 

إلبحث، ابل ضافة للماكشفة ع  إملس تجّدإت وإلفّعاليّات يف جمال دمج إلبيدإغوجيلا إللرمقليّلة 

 يف إلتعلمي.

نعيش يف عامل يزخر ابملعلومات إمجّلة وإملعرفة إملتنّوعة إليّت تلتلرلرّي وتلتلجلّدد بلوتلرية علالليلة، 

وتنعكس يف جمالت خمتلفة مهنا إلثقافيّة، الاقتصاديّة، إملعرفيّلة وإللتلكلجلوللوجليّلة، ومللوإ لة 

إلتحّدايت إليت تضعها هذه إلتررّيإت أ مامجا، صار لزإًما ع   از إلرتبية وإلتلعلللمي أ ن يل ليل  

إجملال أ مام إلطاّلب  لتطوير همارإت إلتفكري وإلتعُّّل دلهيم، وتطوير همارإت إلعمل يف طلوإمق، 

  وتشجيع حّب الاس تطالع إلطبيعّي، أ خًذإ ابلعتبار قدرإت مجيع إلطاّلب

ىل تمنية وتطوير إللقلدرة عل  تلفلكلري  حيتاج خّرجيو  از إلرتبية وإلتعلمي، موإطنو إملس تقبل إ 

انقد مبس تًوى عاٍل يك يمتكّجوإ من "بَْنيَجَة" معرفة جديدة ابس تقالليّة من خالل تفعيل إلتفلكلري 

إلناقد إل بدإعّي، ومن شأ ن هذه إلقدرة أ ن تساعد إلطاّلب ع  مالءمة أ نفسهم للوإقع إملترلرّي 

ّن إل مر يس تدعي تلرليلرًيإ وع  إّّتاذ قرإرإت مّّتنة.  ولي س ىّن للطاّلب إمتالك هذه إلقدرة فا 

 يف طرق إلتدريس، إلتعُّّل وإلتقيمي .

ىل إللطلاّلب وجملّرد  ذلكل من إملهّم الانتقال إلفورّي من تعُّّل يركّز ع  نلقلل إمللعلللوملات إ 

ق لللملضلاملني و سلني  ىل مسار إلتعُّّل ذي معىًن إذلي يعمتد مبدأ  تطوير فهم متعم ّ حفظها، إ 

 . قدرإت إلتعُّّل وإلتفكري ومتكني إلطاّلب مهنا

إلتعُّّل عن طريق إلبحث يتّكئ ع  هذه إلرؤية وهو قابل للللتلطلبليلق يف مجليلع إمللوإضليلع 

إلتعلمييّة، وهو ذكل إلتّعُّلم إذلي يثري إلطالُب من خالهل أ س ئةل، يشّخل  مصلادر إمللعلرفلة، 

يعاجل إملعلومات، وينتج معرفة جديدة معليًّة لعامله إخلاّص وللحياة يف عهد تكجولوجليلا إللقلرن 

ىل تمنية قدرة إلتّفكري، إل بدإع، إلتّعُّّل إذلإيّت وتشجيلع إللتّلدإخلل ، وإحلادي وإلعرشين هيدف إ 

 الاجامتعّي.

 مًعا دلفع إلعمليّة إلتعلمييّة إلرتبّوية قدًما لصقل خشصيّات فاعةل متفاعةل مس تفيدة ومفيدة. 

   مقّدمة النشرةمقّدمة النشرةمقّدمة النشرة

   للتنويه: وردت إلصيرة ابملذكّر، ويه موّ ة إ ىل إجلنسني ع  حّد سوإء.للتنويه: وردت إلصيرة ابملذكّر، ويه موّ ة إ ىل إجلنسني ع  حّد سوإء.للتنويه: وردت إلصيرة ابملذكّر، ويه موّ ة إ ىل إجلنسني ع  حّد سوإء.

عدإد، تصممي وتنس يق:  إ 

لياس جّنار، مرشد قطرّي يف إحلوس بة.  إ 

 مرشدة قطريّة يف إحلوس بة. ، رإوية بولس

نرت حاسوبيّة: عدإد، إس شارة بيدإغوجية إ   تركزي ومتابعة سريورة إل 

د. حسام دايب، مف ّش مركّز إلعلوم وإلتكجولوجيا، وإملسؤول 

 عن رفع إلتحصيل.

 أ مين زعيب، مف ّش إلبيدإغوجيا إحملوس بة يف إلوسط إلعريّب.

 إ رشإف ومتابعة:

 عبد هللا خطيب، مدير قسم أ  للتعلمي يف إجملمتع إلعريّب.

   طاقم اإلعدادطاقم اإلعدادطاقم اإلعداد

 إلتعُّّل عن طريق إلبحث 

 أ دوإت وبرإمج مساعدة يف إلتعُّّل عن طريق إلبحث 

  إلصّف إلتفاعلّ ”مرشوع“ 

 مرشوع إلكتابة إحملوسب 

 ”مهنج تعلميّي يف إلثقافة إلعاّمة“ لنعيش إلعرص 

 إلتطبيق  عامل-on 

   محتويات النشرةمحتويات النشرةمحتويات النشرة
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إلتعُّّل عن طريق إلبحث عبارة عن درإسة موضوع معنّي، من خالل مجع إملعلللوملات 

عنه،  ليلها، وضع فرضيّات وإختبارها للتأ كد من حّصهتا. وهو هيدف  أ ن يلتلوّصلل 

ىل حّل مشلكة، تفسري ظاهرة، قانون أ و حّّت نظريّة جديلدة  إللبلحلث ل  إلتلميذ إ 

يقترص ع  إلعلامء، إلباحثني، أ ساتذة وطاّلب إجلامعات، فيس تطيع لّك تلللمليلذ يف 

مجيع إملرإحل إدلرإس يّة أ ن يقوم به بتوجيه من إملعُّّل، مع إلتأ كيد أ ّن مسؤوليّة إللتلعلُّّل 

إلطالب جاك أ ندإراك إذّلي يلبللل   هنا شاهد تقع ع  عاتق إلتلميذ يف إدلرجة إل وىل، 

من إلعمر إخلامسة عرش حيث متكّن من إبتاكر  از يساعد يف إلكشف إملبكّر علن 

 رسطان إلبنكرايس.

جابة!  ىل إ  ولكن طريقة إل جابة خمتلفة عن إل جاابت إلبحث إلعلمّي هو سؤإل حيتاج إ 

جابة جاهزة، فيقوم إلتلللمليلذ  عن إل س ئةل الاعتياديّة. فالسؤإل إملطروح ل توجد هل إ 

جرإء إلتجارب، مجع إلبياانت وإملعلومات و ليلها ملن أ جلل  ابلبحث والاس تقصاء، إ 

ىل إل جابة عن سؤإهل إلبحيّث. ىل إس تنتاج يقوده إ    إلوصول إ 

م عن طريق البحث
ّ
م عن طريق البحثالتعل
ّ
م عن طريق البحثالتعل
ّ
   التعل

كام ُذكر سابقًا، إلبحث إلعلمّي يبدأ  بسؤإل، ومن هذإ إلسؤإل يمّت  ديد إملشللكلة 

جابة بعد، عن طريق إلبلحلث  أ و إلهدف من إلبحث، بعد إلتأ كّد من عدم وجود إ 

عن إملعلومات، مّث يُقرَتح إحلّل أ و تُصاغ إلفرضيّة، بعدها يمت جتمليلع إمللعلللوملات،  

تصّمم جتربة لتخترب هذإ إحلل، وتنظمي إلنتاجئ،   ليلها، مجاقش هتا وعرض إللنلتلاجئ 

والاس تنتاج، للمعرفة وإلتأ كّد من حّصة وفّعاليّة إللفلرضليّلة يف حلّل إملشللكلة أ و 

ْن اكنت فّعاةل أ م ل، من إملهلّم إللتلفلكلري يف تلطلبليلقلات  تفسري إلطاهرة  سوإء إ 

ىل إلعُّل؟ وما هو إلتخطيط ل كلامل  إلبحث، وكيف من إملمكن أ ن تضيف إلنتاجئ إ 

 سريورة إلبحث يف إملس تقبل.

 يف إلرمس إلتخطيطّي أ دانه مركّبات سريورة إلبحث.

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 طرح وصياغة أسئلة

 تصنيف ودمج

 اختيار  السؤال

 املؤّدي للبحث

 البحث والعثور 

 على املعلومات

 صياغة فرضّيات

 البحث

 نقاش ناقد تنظيم النتائج

 عرض املنتج

 التنفيذ

 تخطيط سيرورة

 البحث

 موضوع،

 مشكلة، ظاهرة

م عن طريق البحث
ّ
م عن طريق البحثأساسّيات ... التعل
ّ
م عن طريق البحثأساسّيات ... التعل
ّ
   أساسّيات ... التعل

http://www.youtube.com/watch?v=bDqss6NBocU
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م عن طريق البحث
ّ
م عن طريق البحثأدوات وبرامج مساعدة في التعل
ّ
م عن طريق البحثأدوات وبرامج مساعدة في التعل
ّ
      أدوات وبرامج مساعدة في التعل

 

   

 

Scrumblr boardScrumblr boardScrumblr board      

، ويه عبارة عن لوح )سل لبلورة  "إل نرتنت"أ دإة جمانّية ع  إلش بكة إلعنكبوتيّة 

إفرتإيّض. متكّن إملعُّّل وإلتالميذ من إلعمل بشلك تلعلاوّ  ملن أ  لزة تلبليلوتلر 

ضافة بطاقات يكتبون علهيا أ فاكرمه وأ س ئلهتم حول ملوضلوع ملعلنّي،  متعّددة، اب 

وتصنيفها إ ىل مجموعات، بوإسطة إجلّر ل سهيل معليّة إملقارنة  ميكن إس تعامللهلا يف 

مرحةل طرح إل س ئةل كعصف إذلهيّن، يف طرح إل س ئةل، صياغهتا، إلتلصلنليلف، 

 إدلمج وإختيار إلسؤإل إملؤّدي للبحث.

  www.scrumblr.caموقع إل دإة: 

 إنقر هنارشح لس تعامل إل دإة: 

 

LinoLinoLino   

عالانت لوحة نشاء عصف ذهليّن، وكلتلابلة إل فلاكر،  إ  تعاونيّة جمانيّة، متكّن من إ 

ضافة روإبط تشعبيّة، صور وأ فالم. إل س ئةل، الاس تنتاجات  وإحلجج، وإ 

 http://en.linoit.comموقع إل دإة: 

 إنقر هنارشح لس تعامل إل دإة: 

 

PadletPadletPadlet      

عالانت لوحة نشاء عصف ذهليّن، وكلتلابلة إل فلاكر،  إ  تعاونيّة جمانيّة، متكّن من إ 

ضافة روإبط تشعبيّة، صور وأ فالم. إل س ئةل، الاس تنتاجات  وإحلجج، وإ 

 https://ar.padlet.comموقع إل دإة: 

 إنقر هنارشح لس تعامل إل دإة: 

 

MindomoMindomoMindomo      

إذلهنيّة، ف سم  بلكلتلابلة إللنلصلوص،  أ دإة جمانيّة ع  إل نرتنت لتصممي إخلرإئط

ضافة روإبط تشعبيّة، صور وأ فالم. وترتيهبا بشلك م سلسل. ميكن إس تعامللهلا  وإ 

 لعرض سريورة إلبحث يف مرإحل متتالية بطريقة تفاعليّة.

 /https://www.mindomo.comموقع إل دإة: 

 إنقر هنارشح لس تعامل إل دإة: 

RoojoomRoojoomRoojoom   

نشلاء مضلملون رمقلّي “ إل نرتنت” أ دإة جمانيّة ع  إلش بكة إلعنكبوتيّة  ، تسلمل  اب 

ضافة نصوص، روإبط تشعبيّة،  ، مكّون من عّدة مرإحل مرتإبطة أ و م سلسةل وإ 

صور وأ فالم   ميكن إس تعاملها يف تدريس مرإحل إلبحث، كام ويس تطيع إلتلمليلذ 

 عرض سريورة معهل )حبثه  وإلنتاجئ، أ و ّتطيط سريورة إلبحث.

 /http://www.roojoom.comموقع إل دإة: 

 إنقر هنارشح لس تعامل إل دإة: 

يعترب إلتعُّّل عن طريق إلبحث تعلًّما ذإ معىن، هذه إلطريقلة تلؤّدي للزايدة 

إلفهم، من خالل تطوير ميول وعادإت تفكري مثل:  إلرغبة، إدلقّلة، طلرح 

إل س ئةل  وملالءمة سريورة إلتدريس وإلتعُّّل هبذه إللطلريلقلة للوإقلع إللقلرن 

تقان إلتالميذ مللهلارإت إللتلنلّور إللرمقلّي،  ىل إ  إحلادي وإلعرشين، ابل ضافة إ 

إس ترالل إملوإرد إلرمقيّة، ولزايدة دإفعيّة إلتالميلذ و لفلزيمه عل  إللعلملل 

 إلتعاوّ  وإملشاركة.

ومع إزدايد علدد إللبلاحلثلني حلول إللعلامل، 

إبتكرت إلعديد من إملؤسسلات إللتلعلللميليّلة 

وإلرشاكت إلعامليّة، طرقًا متنّوعة وأ سلالليلب 

ىل تسلهليلل إمللهلّملة عل   حديثة، هتدف إ 

إلباحث، ومساعدته يف ملرلاملرتله إمللملتلعلة 

نقرتح أ دوإت وبلرجمليّلات  وإملفيدة يف أ ن مًعا.

 تسامه يف تعزيز إلعمليّة إلتعلمييّة إلتعلّميّة.

عطاء أ مهيّلة كلبلرية للتلمنليلة هملارإت  ىل إ  كام وأ ّن إلعامل يتّجه يف أ اّيمجا هذه إ 

إلبحث إلعلمّي دلى إلتالميذ، ملا يف ذكل من أ مهليّلة للتلطلويلر إللتلللمليلذ 

 وخشصيّته ممّا ينعكس ع  إلبيئة وإجملمتع. 

http://scrumblr.ca/
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/digital_tools/scrumblr
http://en.linoit.com/
https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmFiaWM0ZWR1Y2F0aW9ufGd4OjU2YjhlYzJkNjkxYmQ0MWI
https://ar.padlet.com
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/digital_tools/padlet
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/mindomo
https://www.mindomo.com/
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/mindomo
http://www.roojoom.com/
https://drive.google.com/open?id=1CbjhwhdV0-JozYmKkra0caduKaVxWgoyt_Zs9X25CfQ
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      البحث عن املعلومات في اإلنترنتالبحث عن املعلومات في اإلنترنتالبحث عن املعلومات في اإلنترنت

 

   مشروع الكتابة املحوسبمشروع الكتابة املحوسبمشروع الكتابة املحوسب

 

 

لهيا تلالمليلذان ملن مجليلع إمللرإحلل  -إلش بكة إلعنكبوتيّة  إل نرتنت، يدخل إ 

إلعمريّة، حبثًا عن إملعلومات، فيحّق هلم الاس تفادة وإحلصول عل  إمللعلرفلة 

بعني فاحصة وانقدة  ذلكل من إملهّم معرفة أ سلالليلب وطلرإئلق إللبلحلث، 

ىل إك ساب أ دوإت تساعد ع  تلطلويلر معللليّلة إللبلحلث علن   ابل ضافة إ 

 إملعلومات يف إل نرتنت.

   GoogleGoogleGoogleمحرك بحث محرك بحث محرك بحث 

ذإ مل تلكلن جتليلد  يعترب موقع جوجل أ كرث حمّراكت إلبحث إس تعامًل، ولكن إ 

نك سوف تضيع بني إللّّ إللهلائلل  أ ساس يّات وهمارإت إلبحث ع  جوجل فا 

من إملعلومات وإلنتاجئ إليّت يظهرها كل، وذلكل جيب عليك معرفه إللوسلائلل 

ىل ما  تاجه.   وإملهارإت إليّت سوف تسهّل عليك إلوصول إ 

  “إلبحث وإلعثور ع  إملعلومات”إنقر هنا لفت  معروضة حول أ ساليب 

 

   (((Google ScholarGoogle ScholarGoogle Scholar)))   جوجل الباحث العلمّي جوجل الباحث العلمّي جوجل الباحث العلمّي 

من أ مه حمّراكت إلبحث إلعلمّي إل اكدميّي، فهو خيتّ  ابملؤلفات إلعلمليّلة يعترب  

لهيا إلباحثون مبا فهيم إل ساتذة وإملعلّملون وإللتلالمليلذ،  وإل اكدمييّة إليّت حيتاج إ 

فيتضّمن ماّدة وإفرة من إل حباث وإلرسائل إلعلميّة، إجملالت إلعلمية، وإلكتلب  

وإملقالت، إلصادرة عن انرشين أ اكدميليّلني، جلاملعلات علاملليّلة و لريمه ملن 

 .مؤّسسات إلبحث إلعلميّ 

يساعد ع  إلتعّرف ع  أ كرث إل حباث إلعلميّة صلةل مبلجلال إللبلحلث إذّلي  

نش ترل عليه، ل نّه يقوم بعرض نتاجئ إلبحث مرتّبة حسب إل مهليّلة، إللتلار  

ىل إملوإّد والاطالع علهيا  .وإل ثر إلعلمّي، فيسم  لنا ابلوصول بسهوةل إ 

   Google Scholarرإبط ملوقع: 

   منهج تعليمّي في الثقافة العاّمةمنهج تعليمّي في الثقافة العاّمةمنهج تعليمّي في الثقافة العاّمة” ” ” لنعيش العصر لنعيش العصر لنعيش العصر ”””

يعاب برانمج إلتعُّّل ذي معىن، مّت  متاش ًيا مع خّطة وزإرة إلرتبية وإلتعلمي يف إ 

لنعيش ” ضري مهنج تعلميّي يف موضوع إلثقافة إلعاّمة للصفوف إلعارشة بعنوإن 

همارإت حياتيّة للعمل يف بيئة إفرتإضيّة حموس بة مع دمج إلبيدإغوجيا “  إلعرص

 إلرمقيّة.

 إنقر هنارإبط للمهنج:  

علدإديّلة  23تشارك يف برانمج إلكتابة إحملوسب يف إللرة إللعلربليّلة  ملدرسلة إ 

  هلذإ 3502-3500صفًّا، يف هذإ إلعام إدلرإيّس  05واثنويّة، أ و ما يزيد عن 

إملرشوع مّت إلعمل فيه بشلٍك جترييّب يف إلعام إدّلرإيّس إمللنلرصلم، يف طلبلقلة 

 مدإرس. 05صفوف إلعوإرش يف 

ىل تطوير همارإت إلطاّلب يف إلتعبري إلكتلايّب  هيدف مرشوع إلكتابة إحملوَسب إ 

من خالل إلتوإصل مع إملعلّمني عرب إل نرتنت، مبوجب هذإ إملرشوع يقوم إملعلُّّل 

بتفعيل طاّلبه من خالل همّمة معيّنة، مّث يدعومه ل ن يكتب لكٌّ مهنم يف مللفّله 

ا معيّنًا )وظيفيًّا، رساةل، أ و  ري ذكل . وعندها تبدأ  مسرية إللتلقليلمي  إخلاّص نصًّ

وإلتقومي للّك طالٍب ع  حدة. مبعىن أ ّن إلطالب يكتب وإملعُّّل إذلي يشلاركله 

إمللّف يرإقب كتابته، يعطيه إملالحظات لتدقيلقلهلا  وهلكلذإ حلّّت يلر  لّك 

ىل إملس توى إملطلوب.  موضوع إ 

ىل جتلربلٍة أ كلرث  ّن مرشوع إلكتابة إحملوسب حيّول إلعمليّة إلتعلّمليّلة إ  هكذإ، فا 

ىل إللعلملل  متعة وتفعياًل للطاّلب، كام خيرج إلطاّلب من دإئرة إلتلقّي إخلامل إ 

إلفّعال وإجلاّد، ومن جمّرد خمّزنني للمعلومات لفرتة زمجيّة حملدودة إ ىل رشاكء يف 

حاكم يضمن عدم إلنس يان  فلاللطلاّلب علرب  نتاج إملعلومات وّتزيهنا برتإبط وإ  إ 

هذإ إملرشوع حياولون بأ نفسهم، يبحثون، يك شفون ويُلكلَشلفلون عل  أ ملور 

س تكون هلم عّدة وعتاًدإ يف إملس تقبل. وحنن هبذإ، خنلق لطاّلبنا بليلئلة انجلعلة 

بلدإع. وملن  نلتلاج وإل  وجّذإبة للتعُّّل ذي إملعىن، تثري فضوهلم و فّزمه ع  إل 

 ة أ خرى، حيظى إلطاّلب بفرصة أ ن يتحّولوإ إ ىل رشاكء يف إللتلقليلمي، وذكل 

علطلاء  ماكنيّة مشاركة إمللفّات بني طاّلب خمتلفني ل بدإء إللرأ ي وإ  من خالل إ 

 إملالحظات وتطبيق ما يُعرف بتعُّّل إل قرإن.  

https://docs.google.com/presentation/d/1P6T6yFxgwDKfR3zSpRaDeUtsZ03Q3ReiDNke9advLM4/edit?usp=sharing
https://scholar.google.com
https://scholar.google.com/
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/general-culture
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      onononعالم  عالم  عالم  

 

 التفاعليّ ”””افتتاح مشروع افتتاح مشروع افتتاح مشروع 
ّ

 التفاعليّ الّصف
ّ

 التفاعليّ الّصف
ّ

   “““الّصف

يف مركز تطوير  0.00.3500مّت إفتتاح مرشوع "إلّصّف إلتفاعل" يوم إمخليس 

مدرسة  33طوإمق إملعلّمني يف إلنارصة، حبضور مف ّشني، مديرين ومعلّمني من 

عدإديّة، عربيّة وبدويّة، إختريت من قبل إلتفتيش إللوإيّئ يف مجطقة  إبتدإئيّة وإ 

-3500حيفا وإلشامل، للمشاركة يف إملرشوع بشلك جترييّب يف إلعام إدلرإيّس 

3502 . 

إملرشوع هو مبادرة من إل س تاذ عبدهللا خطيب مدير قسم أ  يف إجملمتع 

إلعريّب، وقام بتبجّيه ودمعه ماليًّا قسم إلعلوم وإلتكجولوجيا، قسم أ  للتطوير 

إلرتبوّي، ومجعيّة س نونيت، مجذ ثالث س نوإت، ول يزإل إلعمل مس متًرإ يف 

 تطويره  ويعترب هذإ إملرشوع إل ّول يف إلبالد. 

عبارة عن مجّصة أ و قاعلدة ل نشلاء 

وحدإت ومضامني تعلمييّة بوإسلطلة 

إس تخدإم أ دوإت وعنارص خملتلللفلة 

ومتنّوعة تسامه يف إلتعُّّل إلتلجلريليّب 

إملمتع للتالميذ. هتدف هذه إملنّصلة 

ىل تطويلر إللعلمللليّلة إللتلعلللميليّلة  إ 

للناطقني ابللّرة إلعربيّة يف خملتلللف 

إجملللالت إملللعللرفلليّللة، وذكل ل ّن 

إلتكجولوجيا إلرمقيّة توفّر لللتلالمليلذ 

فللرًصللا جللديللدة لللبللنللاء مسللارإت 

مشرتكة وممزّية للتلحلقليلق أ هلدإف 

ذ ي ي  هل /طّور هذإ إلنظام مع إل خذ بعني الاعتبار إحتياجات إملعُّلّ  ة، إ 

نشاء حمتوايت بوإسطة إلقيام خبطوإت بس يطة، ومن مث مشاركهتا مع  ماكنية إ  إ 

إل خرين. يف مسار تطوير إلنظام، بذلت  ود قصوى وإس مثرت موإرد كثرية 

إحلاسوب /ليكون متاًحا بوإسطة إس تخدإم خمتلف إل  زة )إلهاتف إذليكّ 

 إللويّح .

من أ مه ممزيإت هذه إلبيئة:  توي ع  وسائل تعلّمية متنّوعة، تدمع إلتعُّّل 

ىل تقيمي مدى  إلفّعال، إلتعاوّ  ومالءمته للتالميذ بشلك فردّي، ابل ضافة إ 

 تقّدم إملتعُّّل.

 /http://kids.gov.il/arab_education رإبط إلّصّف إلتفاعّل:

فاُعِلّي"،
َّ
 الت

ّ
ف فاُعِلّي"،"الصَّ

َّ
 الت

ّ
ف فاُعِلّي"،"الصَّ

َّ
 الت

ّ
ف    "الصَّ

مّية محوسبة )رقمّية( لجيل املستقبل
ّ
مّية محوسبة )رقمّية( لجيل املستقبلبيئة تعليمّية وتعل
ّ
مّية محوسبة )رقمّية( لجيل املستقبلبيئة تعليمّية وتعل
ّ
   بيئة تعليمّية وتعل

مرشوع ي ي  ملعلّمي إملرحلتني إل عدإديّة وإلثانويّة كشف إلتالميذ ع  ملعلللوملات  

جديدة وفوريّة بوإسطة إلهاتف إذليّك، يف جملالت إجللرلرإفليلا، إللعلللوم، إللبليلئلة 

هبدف حتلنة إملعلّمني وإلتالميلذ مبلعلللوملات .   WhatsAppوإلفضاء، من خالل تطبيق

 http://olamon.wix.com/olamon-new ومجاقش هتا يف إلصّف. إل سجيل يف موقع:

http://kids.gov.il/arab_education/
http://olamon.wix.com/olamon-new

