
 مقّدمة النشرة

 طاقم اإلعداد

عدإد، تصممي وتنس يق  :إ 

لياس جّنار، مرشد قطرّي يف إحلوس بة  .إ 

 .  مرشدة قطريّة يف إحلوس بة، رإوية بولس

نرتتركزي ومتابعة سريورة إل عدإد، إستشارة بيدإغوجية   :حاسوبّية إ 

 .زعيب، مفتّش إلبيدإغوجيا إحملوس بة يف إلوسط إلعربّ أ مين 

رشإف ومتابعة  :إ 

 .عبد هللا خطيب، مدير قسم أ  للتعلمي يف إجملمتع إلعربّ 
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 أ رإء عىل إلرمقّية إلتكنولوجيا بتأ ثري وإلعرشون إحلادي إلقرن يتِّسم  

س تخِدمني إلعامل ساّكن وأ فاكر  مجيع يف سلوكهم أ مناط وعىل لها، إلْم 

ذ .حياهتم جمالت  ن رتّب :به إّّلي إلشلك إلتكنولوجيا غرّيت إ 

 نقمي إملعلومات؛ وننرش ن نِتج إملعلومات، عن نبحث إملعلومات،

 من إخلدمات مكوإطنني نس تمل علهيا، وحنافظ إجامتعّية عالقات

 يف فّعال بشلك ونشارك نؤثّر أ خرين؛ رشاكء مع ونعمل نتعملّ  إدلوةل؛

 .ابلتكنولوجيا غنّ  عامليّ  جممتع

 يف وإلتعملّ  للعمل للحياة، خّرجيهيا هتيئة إل ساس ّية إملدرسة ووظيفة

 يف بنجاح إلتعامل من تالميذان متكني أ جل ومن إلرمقّي؛ إلعامل هذإ

تقان علهيم وهمارإهتم، قدرإهتم وحتقيق إلعامل، هذإ  من مجموعة إ 

رين" يكونوإ وأ ن إخلاّصة، إلكفاءإت تنَّوِ  ."رمقّيني م 

 تندرج إليّت وإلكفاايت إملهارإت عىل إلضوء س نلقي إلنرشة هذه يف

ىل ابل ضافة ،"إلرمقيّ  إلتنّور"  مظّل  حتت  دلمج أ ساليب توضيح إ 

 .رمقّية أ دوإت إس تعامل ورشح وإلتعمّل، إلتعلمي يف رمقّية أ دوإت

 

ضاءة  .إلرمقيّ  إلتنّور كفاايت عىل إ 

وإلتعملّ  إلتعلمي يف إلرمقّية إلبيدإغوجيا دمج يف أ ساليب: 

إللكامت حسابة. 

أ فالم مقاطع دمج. 

إّلهنّ  إلعصف. 

رمقّية أ دوإت إس تعامل  رشح. 

إحملوسب إلكتابة مرشوع يف درإس ّيان يومان. 

إلتفاعلّ  إلصّف  بوإدر. 

 إجملّل، مضامني حول ومالحظاتمك إس تفسارإتمك نس تقبل أ ن يسعدان

 هنا إنقر :وإلردّ  تصحيحها بتحسيهنا، س نقوم حيث

https://docs.google.com/a/arab.edu.gov.il/forms/d/1HJJilkAK2jWo5c2tNSp8RD_y6CQON3BUoZVAjVklI3Q/viewform
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ي الوقت من أ كرث احملموةل وال هجزة احلاسوب مع التفاعل يف كثرًيا وقتًا اليوم أ بناؤان فيقيض  فنجدمه وزمالهئم، أ قارهبم وادلهيم، مع فيه يتفاعلون اّلذ

، الإلكرتونذ  الفضاء يف غارقني ة حوهلم، اخملاوف يثري ممذا الرمقيذ ين مهنم الش باب وخاصذ  .رمقيًّا اكمل بشلك والكتابة القراءة يعرفون ل اّلذ

ر" مفهوم أ نذ  يظنذ  من خمطئ ى بل والكتابة، القراءة عىل الإنسان قدرة عىل يقترص العرص هذا يف "ال ميذة حمو" أ و "التنوذ ىل ذكل يتعدذ  اجملال اإ

، ر" بـ واملقصود الرمقيذ  ابلنوايح والوعي اليوميذة احلياة يف احلاسوب واس تعامل اس تخدام من الإنسان متكذن  Digital literacy "الرمقيذ  التنوذ

 ل نفسهم، والاجامتعيذة الثقافيذة العلميذة، احلياتيذة، والإماكنيذات الفرص وتطوير اس تغالل هبدف واحلدود؛ احلقوق ومعرفة الرمقيذ  العامل يف ال منيذة

 .عام بشلك وجملمتعاهتم لعائالهتم

ر  املعلومات وحتليل تنظمي، حتديد، عىل القدرة أ ي اس تخداهما، وكيفيذة مىت ومعرفة الرمقيذة التكنولوجيا اس تخدام عىل القدرة هو الرمقيذ  التنوذ

ن .الرمقيذة التكنولوجيا ابس تخدام ن فهيي ذكل، عىل زد .اس تخداهما كيفيذة وفهم احلديثة ابلتكنولوجيا معليذة معرفة وتتضمذ  والوعي الرمقيذة املعرفة تتضمذ

 التنّور الرقمّيّعلى كفايات إضاءة 

ر   :والتذصالت املعلومات تكنولوجيا يف تنوذ

 بيئة يف همامذ  أ داء عىل الإنسان قدرة يه

ن رمقيذة،  وسائل اس تعامل ذكل ويتضمذ

عة، تكنولوجيذة  قراءة والكتابة القراءة متنوذ

 ومعاجلة الرمقيذة والصور البياانت اس تنساخ

 من املكتس بة اجلديدة املعرفة وتطبيق وتقيمي

ر الإنسان .رمقيذة بيئات  عىل القادر هو املتنوذ

 :خمتلفة مواقف يف رمقيذة همارات تطبيق

، العمل،  …الرتفيه التعّلذ

 املهارات بتفصيل لها ادلارسون وقام

ذيت والكفاءات  هذا يف الإنسان حيتاهجا ال

ىل العرص  :اإ

ة ذيت التكنولوجيا بقوذ   والسلوك الثقافة عىل تؤثذر ال

رون فال شخاص .البرشيذ   يس تطيعون رمقيًّا املتنوذ

 مع خصوًصا كفاءة أ كرث بشلك العمل و التواصل

ين  .املعرفة نفس ميتلكون اّلذ
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ماكنّيات فهم يتضّمن الاس تعامل هذا .انجع بشلك املشالكت حللّ  التكنولوجيا اس تعامل عىل القدرة :تكنولوجّ  تنّور  الأداة وحمدودّّيت ا 

 .والشخصّ  التعلمييّ  الاجامتعّي، ابملنظار التكنولوجيّة

لهيا، الوصول وكيفيّة املطلوبة، املعلومات متيزي من الفرد متكّن :معلوماتّ  تنّور  .يتعلّ  كيف تعلّ  اّّلي الفرد هو املنتّور .انجع بشلك واس تعاملها تقيميها ا 

نتاج كتابة حتليل، قراءة، من الفرد متكّن :رمقيّ  وكتابّ  قرائّ  تنّور  .تكنولوجيّة ووسائط تشعبّية روابط عىل حيتوي تفاعيّل، رمقيّ  نّص  وا 

 والأفاكر املعلومات عن والتعبري البرصيّة، الوسائل يف املطروحة والآراء الأفاكر املعلومات، وفهم متيزي من الفرد متكّن :برصيّ  معلوماتّ  تنّور

 .برصيّة بعروض

 .الرمقّية التواصل وسائل مبختلف وأأفاكره رسائهل ونرش تعاونّية، أأدوات اس تعامل الرّد، التواصل، من الفرد متكّن :الرمقيّ  االتّصال يف تنّور

 والرّد، التعليق يف املشاركة احلديثة، الرمقّية والتواصل اال عالم وسائل خمتلف يف النرشات تقيمي عىل القدرة :احلديثة اال عالم وسائل يف تنّور

 .ووعي حبمكة والنرش،

قامة من الفرد ميكّن :الاجامتعيّة التوصل وسائل يف تنّور آخرين، مع عالقات ا   املتنّور .ومناسب فّعال بأأسلوب واملعرفة املعلومات يشارك أأن أ

  .الاجامتعّية التواصل ش باكت يف "رمقّية هويّة" خلق خالل من الاجامتعّية ونظرته احلياة يف ورؤيته خشصّيته عن ويعّب  يصّمم

آخرين مع ومشاركهتا التواصل ووسائل أأدوات مواقع، ابس تعامل تعاونّ  بشلك املعرفة وبناء املشاركة من الأفراد متكّن :والتعاون املشاركة يف تنّور  أ

 .رمقّية بيئة يف

 بوعي يترّصف من هو املتنّور تزامنيّة؛ بيئة ويف العنكبوتّية الش بكة يف أأخالقّ  بشلك العمل من الفرد متكّن :الش بكة يف والأمان رمقيّ  خلقيّ  تنّور

 .واحلدود الواجبات ويعرف احلقوق عىل وحيافظ الرمقّية، البيئة يف الأخالقّ  الترّصف بقواعد عل عىل وهو الش بكة، يف معهل أأثناء أأخالقّ  وبشلك

 :املصادر

 حتّدّيت املس تقبلطالب ملواهجة لّك حيتاهجا  Skillsهمارات  8 -موقع تعلمي جديد1.

 אתר המנהל למדע וטכנולוגיה -ודיגיטליתאוריינות טכנולוגית 2.

.3Literacy FundamentalsDigital  

.4What is digital literacy? 

لياس كتابة  بولس راوية و جّنار ا 

 الرقمّيّكفايات التنّور على إضاءة ... تابع

http://www.new-educ.com/skills-students-for-the-future
http://www.new-educ.com/skills-students-for-the-future
http://www.new-educ.com/skills-students-for-the-future
http://www.new-educ.com/skills-students-for-the-future
http://www.new-educ.com/skills-students-for-the-future
http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy-fundamentals/digital-literacy-fundamentals
http://guides.libraries.uc.edu/digliteracy
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/oryanut_macshev.aspx
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 (words clouds)سحابة الكلمات أو غيمة الكلمات 

ة لوصف لللكامت؛ أ و للنصي  مرئي  متثيل عن عبارة ن ،التعلمييية املادي  اللكامت هذه وتظهر حسابٍة، شلك عىل تظهر املفردة اللكامت من مجموعة من وتتكوي

، بشلك معينة بزاوية مائةل أ و معودية أ و أ فقيية بصورةٍ  السحابة داخل  لعدد اللكمة جحم ويشري أ مهييهتا، حسب وجحمها اللكامت لون وخيتلف عشوائي

 .النصي  يف اللكامت تكرار

جاابت عىل الاعامتد أ و موجود نصي  اس تخدام ميكن لكامت، حسابة لإنشاء  .التالميذ اإ

ماكنييات يف اللكامت حسابة أ مهيية تمكن ييت النقاش اإ ها، ال ر فقط يه اللكامت حسابة لكن توفري  فهي  ذلكل .الهدف وليست الصفي  يف واحلوار للنقاش مربي

ماكنييهتم وتطوير لتحفزيمه اس تعاملها تي  لو التالميذ، فاعليية لزايدة وس يةل دة واملفاهمي املصطلحات بعض وفهم التفكري يف اإ  .اجملري

نشاء حاةل يف جاابت من لكامت حسابة اإ ل من التالميذ، اإ عطاء املهمي  من ذكل أ جل من واحض، بشلك ومعروض مفيد، املضمون بأ ني  التحقيق املفضي  اإ

رشادات التالميذ جابة يتيح سؤال وصياغة ودقيقة؛ واحضة اإ جابة كتابة التالميذ من والطلب قصرية، اإ  لكمة من الإجابة تكون أ ن احملبيذ من قصرية، اإ

 .لكمتني أ و واحدة

 :بشلكني ادلرس يف اللكامت حسابة اس تعامل نس تطيع

ة من كجزء منفرد بشلك بتحضريها التلميذ يقوم :خشصيية لكامت حسابة ذا .للعرض ملصق/بوسرت لإنشاء ومالمئ للتالميذ املعلي  حيرضيها أ و هممي  أ ردان اإ

ضافة  .(-) عارضة بواسطة اللكامت بني جنمع أ كرث، أ و اللكامت من زوج اإ

نشاؤها يتي  :مشرتكة لكامت حسابة جاابهتم وكتابة ابلردي  التالميذ يقوم حيث تعاونيية، أ داة بواسطة اإ جاابت كي  وتعرض .الوقت نفس يف اإ  يف التالميذ اإ

رت الييت (اللكامت) الإجاابت وتربز السحابة، ة تكري ات، عدي  .ال خرى الإجاابت من أ كرب حبجم فتظهر مري

   :كـ اللكامت حسابة تس تعمل

 .دلرس بداية أ و متهيد•

ذ) ذهني  عصف•  أ و اللكامت من أ كرب عدد بطرح التالميذ يقوم اإ

 .(السحابة يف املوجودة اللكامت ابس تعامل ال فاكر

 .معنيي  مفهومٍ  حنو الطلبة توجيه و ادلرس أ فاكر تنظمي•

 .التعلمييية امللصقات/البوسرتات  حتضري يف اس تعاملها•

ضافة•  .معنيي  موضوع أ و دلليية جملموعة تنمت  لكامت اختيار أ و اإ

 .مفتاحيية لكامت عىل ابلعامتد ال فاكر اس تخالص•

ضافة• ية الفكرة ملعرفة نصي  اإ  .الشخصييات أ و املركزي

ها لكمة أ و مرتادفة لكامت عن البحث•  .وضدي

 .النصي  يف املفتاح لكامت عرض•

ني بني مقارنة•  .نصي

نشاء ل دوات رابط  اللكامت حسابة اإ

https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/wordcloud
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 جديدة فكرة ليست والتعلّ  التدريس معلّية يف الأفالم من مقاطع دمج

 توفري عىل الأفالم فتساعدان التدريس، يف للتنويع معروفة طريقة فهي 

 لأّّنا التالميذ، انتباه جتذب فهي  والتشويق، ابلإاثرة مليئة دراس ّية بيئة

 .أأخرى وس يةل أأيّ  من أأكرث الواقع بتجس يد تقوم

 الرمقيّة الأفالم اس تخدام السهل من أأصبح الانرتنت انتشار مع لكن

 احملّبذ من فاعلّية أأكرث املشاهدة تكون وليك .الصفيّة الفّعالّيات يف

رفاق رشادات اإ  مالحظات تتضّمن التالميذ عند للرتكزي مساعدة اإ

 .وتفسري وأأس ئةل

ضافة  :الفيل يف معلومات طبقات اإ

 يبادر التالميذ، أأمام الصّف  يف فيل من مقطًعا املعلّ  يعرض عندما

يقاف يف غالًبا  عىل الضوء تسليط أأجل من املشاهدة، أأثناء الفيل اإ

عطاء همّمة، نقاط  بعض ويف للتالميذ، أأس ئةل وتوجيه مالحظات اإ

رشادات ورقة املشاهدة مع يُرِفق الأحيان  عىل تساعدمه للتالميذ اإ

 من هذا كّ  عُلّمت؛ اليّت واملهارات املفاهمي املصطلحات، يف الرتكزي

 .وفائدة جناعة أأكرث املشاهدة تكون أأن أأجل

 وماذا ادلرس؟ خارج الفيل مشاهدة تكون عندما حيدث ماذا لكن

ا فيلًما وجدان لو حيدث  من أأو لعرضه؟ وسائل يوجد ول للتدريس هممًّ

 احلّصة زمن اس تغالل نريد لكن الفيل التالميذ يشاهد أأن املهمّ 

 .للنقاش

 الفيل مشاهدة التالميذ من الطلب احلالت هذه مثل يف املعتاد، من

 املعلّ  وتوجيه لإرشاد املضافة القمية التالميذ خيرس لكن البيت، يف

 عىل لريكّز معّي  زمن يف للفيل املعلّ  توقيف وخاّصة املشاهدة، أأثناء

 ليسأأل مفهومة، غري لكمة يوّض  أأو ليرشح همّم، مصطلح أأو موضوع

 .التالميذ فهم من للتأأكّد ماّدة عن

م
ّ
 دمج األفالم في عملّية التدريس والتعل

ذ .والتعلّ  التعلمي يف الرمقّية الأدوات دمج أأمهيّة تمكن وهنا  أأنّ  اإ

 مالمئة وجمانّية متنّوعة أأدوات حتوي (الإنرتنت) العنكبوتّية الش بكة

 بسهوةل يبين أأن املعلّ  يس تطيع الأدوات، هذه بواسطة .حلاجتنا

 وموادّ  أأس ئلته، مالحظاته، وأأيًضا نفسه، الفيل مقطع حتوي فّعالّية

ضافيّة ثراء اإ  يف نضيفه مضمون كّ  أأنّ  فهي  املركزيّة الفائدة أأّما .لالإ

 .للمضمون الفيل يف املالمئة الزمنّية النقطة

مدمج ... تابع
ّ
 األفالم في عملّية التدريس والتعل

 يقوم حيث :ملوضوع متهيد أأو ادلرس لفتتاحيّة مالمئة الفّعاليّة هذه

 لدلرس، وصوهلم قبل احلرّ  وقهتم يف الفيل مبشاهدة التالميذ

 ومواضيع مفاهمي حول معلوماهتم لتوس يع روابط عىل وحيصلون

 وتوجيه معرفة وأأس ئةل فيل مشاهدة حتوي اليّت مكهّمة أأو خمتلفة،

  .والإثراء للتوّسع

ضافة  مكهّمة التالميذ قبل من تنفّذ أأن ميكن للفيل املعلومات طبقات اإ

لهيا ويضيف الصّف  يف تعلّمها مصطلحات حيّدد فهيا تعلمييّة،  اإ

 .ومالحظات تفسري معلومات،

 التدريس يف الأفالم دمج لأدوات رابط
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 من عدد أ كرب اس متطار أ و توليد أ جل من يُس تخَدم تعلميي   أ سلوب

 تسوده جو    يف معاجلته أ جل من معي   موضع حول ال فاكر أ و اللكامت

 .والتقومي التقيمي  عن بعيًدا ال فاكر طرح يف وال مان احلري ة

ىل وهتدف ب أ فاكر استثارة ا   مشلكة أ و سؤال طرح طريق عن الطّل 

 مت صةل مادامت مس تواها أ و نوعها اكن همام ال فاكر ك   مجع مث علهيم،

 .ابملشلكة

 كرثة أ ن   مبعىن النوعي ة، تودل المكي ة أ ن   مبدأ   عىل اذلهن   العصف ويقوم

ىل توصل سوف اذلهن   العصف جلسة يف املطروحة ال فاكر  نوعي ة ا 

   .ال فاكر من جي دة

 املحوسبمشروع الكتابة ضمن يومان دراسّيان  العصف الذهنيّّ

  بتارخي دراس ي ي يومي يف ال لوية مجيع من ومعل ًما معلمة 25 اشرتك

 تفعيل هبدف ،«حبيبة جفعات» لكي ة يف 2016 الثاين، اكنون 5 و 4

 أ دوات عىل املشرتكون وانكشف مدارسهم، يف الكتابة مرشوع

يعاب عىل تساعدمه رمقي ة ووسائل  التعبري جمال يف البديل التقيمي ا 

، ضافة الكتايب  ىل ا  ف ا   يف الرمقي ة البيداغوجيا دلمج مناذج  عىل التعر 

الي ات وبناء والتقيمي، التعل   التعلمي، ات فع   من ترفع حموس بة وهمم 

ب دافعي ة  .الطّل 

 .التلميذ دلى املعريف   العقل   والمنو الاجامتعي   المنو   حيق ق فهو

ات أ مهي ة تلخيص وميكن   :يل فامي اذلهن   العصف أ سلوب وممّي 

ب دور تفعيل•  .التعلميي ة املواقف يف الطّل 

ب حتفّي• بداعي ة ال فاكر توليد عىل الطّل   ،معي   موضوع حول ال 

جاابت عن البحث  مشلكة أ و لقضي ة ممكنة حلول أ و حصيحة، ا 

 .علهيم ُعرَِضت

ب تعويد•  .زمّلهئم وأ راء أ فاكر وتقدير احرتام عىل الطّل 

 .الزمّلء أ فاكر من الاس تفادة•

ب فهم مدى حتديد•  .واملبادئ للمفاهمي الطّل 

نتاج• نتاج من أ كرب لل فاكر التّلميذ مجموعة ا   الواحد التلميذ ا 

  .لل فاكر

 .واحد أ ن يف والتنافس التعاون عّلقات تمنية يف يُسهم•

 اذلهن   العصف ل دوات رابط

 أ ن   أ ي   للفرد الاجامتعي   ادلمع عىل يقوم كام

 دمع عىل تساعد اذلهن   العصف مجموعة أ عضاء

 وذلكل .ال فاكر توليد وتعزيز الفرد أ راء
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 ادلراسي  الفصل اطالةل مع

 من الثانيية املرحةل وبداية الثاين،

ة تطبيق  «التفاعلي  الصفي » منصي

 الابتدائيية املدارس يف الرمقيية

ية  املرشوع يف املشرتكة والإعدادي

 تظهر بدأ ت العام، هذا كتجربة

 ونتاجاهتم املعليمني معل  بوادر

الييات دروس بناء يف  رمقيية وفعي

 .والتعلي  للتدريس

 التفاعليّّ
ّ

 .شرح  استعمال أدوات رقمّية بوادر الصف

  :للمعليمني مثاَل  ليكوان ، نرشهام متمي  تعلميييان منوذجان

رِ  أ عامقِ  ِمن   ِرساةَلة •  الَبح 

 املغناطيس•

عداد من المنوذجان  راوية .د مبتابعة احملوس بة، البيداغوجيا مرشدي اإ

 .العربيية اللغة لتدريس املركيزة املفتشة ، برابرة

، رمقيية بطاقات – Quizlet  ال داة  والتدريب املراجعة للتعلي

Quizlet: ة ملراجعة فعيالييات لإنشاء رمقيية أ داة ييت املادي  التلميذ تعليمها ال

، يف  أ و لصورة تعبري أ و مصطلح مالءمة ،املالءمات خالل من الصفي

ها أ و ملرادفها لكمة مالءمة لكمة،  ...وغريها ضدي

 مجموعة يف هل زمالء ضدي  أ و نفسه مع يتبارى أ ن للتلميذ ال داة تسمح

 .الافرتاضيية التعلي 

 للرشح رابط

 والتعلي  التدريس يف ال فالم مقاطع دلمج EDpuzzle داةال  

EDpuzzle: ضافة تسمح رمقيية أ داة  ال فالم عىل معلومات طبقات ابإ

دة، زمنيية نقاط يف  بقصي  أ يًضا تسمحو  وال س ئةل، اكملالحظات حمدي

ضافة الفيل  .صوتي  تسجيل واإ

 للرشح رابط

نشاء wordle ال داة  اللكامت حسابة لإ

Wordle مبعرث بشلك معنيي  نصي  لكامت بعرض تسمح أ داة 

، ن تربز حيث وعشوايئي ات عدد حسب اللكامت وتتلوي ييت املري  ال

رت، ، يف املفتاح لكامت ملعرفة وسةل ويه تكري  ال فاكر وختمني النصي

ية  .املركزي

 للرشح رابط

الييات لإنشاء  kahoot ال داة  تعلمييية فعي

kahoot نشاء تسمح أ داة الييات ابإ ، اختبار أ و اس تفتاء فعي  جامعيي

 .ومزتامن فوريي  بشلك النتاجئ تظهر حيث

 للرشح رابط
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