
   مقّدمة النشرةمقّدمة النشرةمقّدمة النشرة   محتويات النشرةمحتويات النشرةمحتويات النشرة

اةت تسااعاد    ّّ يرّسان أ ن نضع بني أ يديمك "نرشة البيداغوجيا احملوس بة" هبدف تسليط الضوء عىل نقاط هاا

ّن خالل دّج ّضاّني وكتب رمقيّة   السريورة التعلمييّة   الاعااا ااراّ  “  التعُّلم ذي املعىن” تعزيز معليّة 

القادات وأ يًضا اس تجابة لعرصان اّّلي يتّسم برسعة التّحّوالت   جماالت املعرفة وأ سالياب الاعاواس ووساا اس 

ااتايّاة  عوملت نتيجة الثورة الّرمقيّة اليّت دجمت بني املاعالاّو ُّ ات   فضاء اتّصايّل  نتاج... وخصوًصا بوفرة املعلّو االإ

بكة العنكبوتيّة )االإنرتنت(. ا تبثّه وسا س االإعالات واالتّصاالت والش ّ   ّو

ااتت أ رسالات رساا  ملادياري  ولتلبية هذه احلاجة املعارصةت ويه تأ هيس تالّيذ اليوا جملمتع املعرفة واملاعالاّو

ا فوق ابتداًء ّن الس ناة ااراسا ايّاة  املدارست حول اس تعامل كتاب رمقّي واحد عىل ال قّس ّن الصّف الرابع ّو

القادّة. وأ قاّت وزارة الرّتبية والتّعلمي جلنة توجيه هبدف "دّج البيداغوجيا الرمقيّة   املاسّساساات الارتباويّاةت 

ضاّني رمقيّة"ت ّكّونة ّن رؤساء ال قساا االإداريّة وممثّلني عهنمت ويرّشفين أ نيّن أ حاد أ عضااء  بواسطة كتب ّو

ّّ  هاذه الالاجاناة قااّات  ذ ّثّلت السكراترية الرتبويّة بشلك عاّات والتعلمي العريّب بشلك خاا هذه اللجنة اإ

ىل املدارس. يعاب البيداغوجيا الرمقيّة   التعُّّل ذي ّعىن" واّلي سريسس قريًبا اإ  بتحضري "برانّج اإ

ااتت  عداد أ طفال اليوا وأ جيال الغد لالاعايفاع   عرصا املاعالاّو وّلكل أ حضى ّن واجبات املدرسة املهّوة اإ

بتدريهبم عىل اس تخداا التّكنولوجيّات املعرفيّة الّرمقيّة احلديثة حبمكةت   التّعُّّل والعوست عن طارياا الاباحا ت 

اتت وتداولها عرب وسا س االتّصال اخملتلفة واس تخداهما وتوظيفها برباعة وكفاءة وجناعة.  واملعاجلة لهذه املعلّو

ولتحقيا هذه ال هداف الّساّيةت ّن اجلدير أ ن نسأ ل أ يًضا تلويذان: كيف تتعُّّل لتعرف؟ كيف تتعُّّل لاتاعاواس؟ 

 كيف تتعُّّل لتعيفع ّع الآخرين؟ كيف تتعُّّل لتصبح عضًوا انفًعا وانجًعا   اجملمتع؟ كيف تتعُّّل لتكون...؟

جاابت التاّلّيذ بعني الاعتبارت س ميّر مبرحةل حتّولت ويتنازل عن ّاركازيّاتاهت  ّن الواحض أ ّن لّك ّعُّّل بعد أ خذ اإ

ناّم بفعس روح الاعارصات والاتّافاّجار املاتاساار   ويعوس عىل احتواء تالّيذه  وهذا ليفس بفرض ّن التاّلّيذت اإ

للوعرفةت وال دوات التّكنولوجيّة اجلديدةت اليّت سلبت ّنّا وسا س وطرا ا التعلمي والتعُّّل التقلياديّاةت وتاطالاب 

ة واملالمئة للقرن احلاادي والاعارشايانت  تغيرًيا شاّاًل   أ نظوة التعلمي والتعُّّلت وتدعو لتوفري س بس التّعُّّل الالّز

رساء راكئز البيداغوجيا االإلكرتونيّة الرمقيّةت وخلا ّناخ وبيفئة تعلمييّة  تس تطيع ّواكبة الاتاطاّورات الاعالاوايّاة واإ

  والتكنولوجيّةت ليحصس التالّيذ عىل املعرفة   أ ّي وقت و  أ ّي ّاكن.

ديار املادرساةت ّان أ جاس بانااء خاّطاة معاس  تتضّون هذه اجملةل الكثري ّن اّّلي حيتاجه الطامق التدرييّس ّو

دارة معليّة التعلمي والتعُّّل والتقيمي خالل العاا ااراّ  القادا.  ّدرس يّةت اختيار كتب رمقيّةت اإ

 ابحرتاا
 أ مين زعيب 
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 طاقم اإلعداد

عدادت تصومي وتنس يا:  اإ

لياس جّنارت ّرشد قطرّي   احلوس بة.  اإ

 ت ّرشدة قطريّة   احلوس بة. راوية بولس

نرت  عدادت استشارة بيداغوجية اإ تابعة سريورة االإ تركزي ّو

 حاسوبيّة:

د. حساا دايبت ّفتّع ّركّز العلوا والتكنولوجيات 

 واملسسول عن رفع التحصيس.

أ مين زعيبت ّفتّع البيداغوجيا احملوس بة   الوسط 

 العريّب.

تابعة:  اإرشاف ّو

عبد هللا خطيبت ّدير قسم أ  للتعلمي   اجملمتع 

 العريّب.

   עלון הפדגוגיה הדיגיטליתעלון הפדגוגיה הדיגיטליתעלון הפדגוגיה הדיגיטלית   نشرة البيداغوجيا المحوسبةنشرة البيداغوجيا المحوسبةنشرة البيداغوجيا المحوسبة
 5102 - יוניحزيران/ 

 وزارة التربية والتعليم -دولة إسرائيل 
 السكرتارية التربوّية

 משרד החינוך -מדינת ישראל  
 המזכירות הפדגוגית

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

ىل اجلنسني عىل حّد سواء. ىل اجلنسني عىل حّد سواء.للتنويه: وردت الصيغة ابملذكّرت ويه ّوّّجة اإ ىل اجلنسني عىل حّد سواء.للتنويه: وردت الصيغة ابملذكّرت ويه ّوّّجة اإ    للتنويه: وردت الصيغة ابملذكّرت ويه ّوّّجة اإ

  ّاّدة علويّة -الكتب الرمقيّة 

 وحدات تعلمييّة 

 نشاء كتب رمقيّة ورشح الس تعاملها  أ دوات حموس بة الإ

 أ دوات ّساعدة لتحضري فّعاليّات 

 ّواقع همّوة حول دّج الكتاب الرمقّي   التدريس 



   الكتب الرقمّيةالكتب الرقمّيةالكتب الرقمّية

 العولايّاة     ر يفس يًّا  عاّاًل   الرمقيّة  الكتب  أ صبحت  ال خرية  الس نوات   
 ّان  املاوجاودة  الاورقايّاة  الكتب ّن الانتقال وأ صبح العاملت   التعلمييّة
 الاذذج  جاودة  لفحص فرصة هو املعرفة تكنولوجيا اإىل الس نوات ّئات

 تشاجاياع  أ ساس  عاىل  ّبانايّاة  خمتلفة  لذذج  وتطويرها  املوجودة  التعلمييّة
  ّعىن. ذي التعُّلّ 

 تعلميايّاة  كبيفئة  الرمقيّة  الكتب  اس تعامل  والتعلمي  الرتبية  وزارة  وتشّجع  تدمع
تنّوعةت جديدة ذ  والتاعاُّّلت التدريس سريورة وتنظمي لتخطيط تسوح ّو  اإ
 الاكاتااب  يتيحاهاا  اليّت  التعلمييّة  السريورات  عن  جوهريّ  بشلك ختتلف
يعاب  شّكت  دون  ّن  الوريّق   أ حاد  هاو  الارمقايّاة  الاكاتاب  اس تاخاداا  اإ

 ااوّ .   والتعلمي الرتبية ّجاز ّعها يتعاّس اليّت املهّوة التحداّيت

دارة  قرّرت اات  تكنولاوجاياا  اإ  الساكاراترياة  مبشااركاة  واالتّصاال  املاعالاّو
 بواسطاة  التعلمي  ّن  لالنتقال  املدارس  تشجيع  الرتبويّة  االإدارة  ّع  الرتبويّة

 معالايّاة  ّان  كاجازء  رمقايّاة  كاتاب  مبسااعادة  التعالامي  اإىل  الكتب الورقيّة

 ّان  ت5102-5102  املاقاباةل  ااراس ايّاة  الس نة     املدارس     احلوس بة

جيابيّات  اس تغالل  أ جس  ذي  الاتاعاُّلّ ”   معالايّاة  وافاع  الارمقايّاةت  الكتاب  اإ

 الرمقّي. التنّور وتطوير “ّعىن

تعزيز وحتسني معليّات التدريست التعُّّل والتقيمي   جماالت املعرفة الهدف: 
 اخملتلفة بواسطة اس تعامل الكتب الرمقيّة.

 5102-5102أ هداف برانّج "الكتب الرمقيّة" للس نة ااراس يّة 
أ . اس تخداا كتاب رمقّي واحد عىل ال قّس   لّك الاطاباقاات الصافايّاة 

 )ابتداًء ّن الصّف الرابع(.

ب. تعزيز وتطوير همنيّة احملارضينت املرشاديان واملاعالّاواني   جمااالت 
 املعرفة اّج الكتب الرمقيّة   التدريست التعُّّل والتقيمي.

ت. تطوير ّواّد تعلمييّة ّن أ جس اس تعاملها بشالك انجاع   الاكاتااب 
 الرمقّي.

طاار " سااعادة لالاواعالّاواني   اإ الساحااباة ث. تطوير قنوات دمع ّو

 (הענן החינוכי" )الرتبويّة

يعاب اس تخداا الاكاتاب الارمقايّاة بشالك  ج. ّرافقة املعلّوني   معليّة اإ

 انجع.

ح. ّتابعة الربانّج عن طريا علويّة التقايامي والارقااباة خاالل السا اناة 

 ااراس يّة.
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 ّا هو  الكتاب الرمقيّ 

(eBook, Electronic Book, Dynamic-book, Digital book, Talking-
book) 

لاكارتونايّاة خماتالافاة    الكتاب الرمقيّ  ات بوسا س اتّصال اإ هو كتاب بصيغة رمقيّة يش متس عىل ّعلّو

لاكارتونايّاة  وتتاح قراءته بواسطة وسا س تكنولوجيّة ّتعّددة. أ حيااًن الكتاب الرمقاّي هاو نساخاة اإ

للكتاب الوريّق املطبو ت وأ حيااًن أ خرى هو صيغة رمقيّة قامئة حبّد ذاهتاات عاىل خاالف الاكاتااب 

التعلميّي املطبو ت اّّلي حيتوي عىل ّضاّني اثبتة ال ميكن تغيريها وحتديهثا  يتيح الكاتااب الارمقاّي 

لكرتونيّة غنيّة ترثي التلويذ بتجارب تفاعليّة.  توفري وسا س تعلمييّة اإ

يعمتد الكتاب التعلميّي الرمقّي عىل املهنج التعلميّي الرمسّي لوزارة الرتبية والتعلمي   جمااالت املاعارفاة 

اخملتلفةت ويرافقه ّرشد للوعُّّل اّّلي يُس تعَوس مكوّجه للوعلّوني ويسوح ابس هتالك حكمي للواضااّاني 

 الرمقيّة.

لكرتونيّة  :ِصَيغ الكتب االإ

ضافة طبقات عىل الصفحاة(  PDF)   هو نسخة رمقيّة ّن الكتاب الوريقّ   -صيغة أ   ّاكنيّة اإ  ّع اإ
 )ّالحظاتت أ فالات تطبيقاتت رسوا بيانيّة...(.

ضاافاة طاباقاات عاىل الصافاحاة    -صيغة ب ّاكنيّاة اإ هو نسخة رمقيّة ّن الكتاب الوريّق ّع اإ
   ابالإضافة الإدارة معليّة التعُّّل.

 املضاّني. ببناء فهيا املعُّلّ  يقوا تعلمييّةت بيفئة عن عبارة -ج الصيغة

http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
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 :ممزّيات الكتاب الرمقيّ 

 .ثراء املضاّني التعلمييّة ّاكن املعُّّل واملتعُّّل اإ  ابإ

 .هناكل تنوّ    طرق ملرض املواّد التعلمييّة 

 . ّاكنيّة التفاعس بني املعُّّل واملتعُّّل ت احلوارت التعقيبت املتابعة والتقي  اإ

   غري ّرتبط مباكن وزّان حمّددين.بني املعُّّل والتلويذ التفاعس 

 حتدي  املواّد بشلك فورّي. ابالإّاكن 

 .ابالإّاكن اس تعامل الكتاب بدون اتّصال ابالإنرتنت 

 مل اء ابالإّاكن  قدراهتم. حسب لل اّلب خمتلفة همااّ  اإ

 جيابيّات الكتاب الرمقّي:اإ 

  تمنية همارات عليا اكلبح ت التفكري الناقد واالإبدا. 

  لتعُّّل ذي ّعىن.ممتعة تؤّدي التلويذ فّعال وخيوض جتربة تعلمييّة 

  يُوكّن خت يط العوليّة التعلمييّة بشلك ّرن بدون التقيّد بتسلسس صفحات
ىل ّصادر  ال ّر اّّلي يسوحالكتابت  بتصفّح وقراءة الكتاب والانتقال اإ
ات   خارجيّة   الش بكة العنكبوتيّة.أ خرى ّعلّو

 . ّاكنيّة التواصس بني املعُّّل واملتعُّّلت املتابعة والتقي  اإ

 .يدمع التعُّّل التعاويّن 

 .يمنّي وي ّور التنّور القرايّئ االإلكرتويّن 
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 املعُّلّ  دور

 ّ الًبا  املعُّلّ   فباَت   املعُّّلت  دور  أ يًضا  تغرّي   التعلمييّة  العوليّة     اجلذريّة  التغيريات  ّع
عداد لكرتوينّ   أ و  تكنولوجّ   ّنتج  ل يّ   ميكن  املعرفة. ال  ملرص     ّتعُّلّ   جيس  ابإ  اإ
 بدمع  االإلكرتوينّ   التعل   يقوا  بس  املعُّّلت  ّاكن  ال حوال  ّن  حال  بأ يّ   حيسّ   أ ن
ساندته  املعُّلّ  ساعدته  ّو  ل نّنا  وذكل  للوتعُّّلت  أآخر  أ و  بشلك  املعلوّة  توصيس     ّو
لكرتوينّ   تعل   ّع  نتعاّس  ال ّر  واقع    لكرتونيّة  تعلمييّة  بيفئة  أ و  اإ  التعل   .اإ

 القناة  لهذه  وميكن  والتلويذت  املعُّلّ   بني  وتواصس  اتّصال  قناة  ملن  ملبارة  االإلكرتوينّ 
 وسلسة  سهةل  ب ريقة  العلويّة  املاّدة  وصول  يضون  جيّد  بشلك  وتُوّظف  تُفعَّس  أ ن

قة شّوِ  املرنة  االإلكرتوينّ   التعل   ل بيعة  وفقًا  وذكل  وزّانت  ّاكن  أ يّ      للوتعُّلّ   ّو
قيّدة  غري  أ ّّنا  يعين  ممّا  واملفتوحةت ان  ُّ  دون  فئة  عىل  قارصة  وغري  ّاكنت  وال  بّز
 أ خرى.

عدّ   وقا دها  التعلمييّة  للعوليّة  الر يفب  واحملّرك  الفاعست  البرشيّ   العنرص  هو  املعُّلّ   ّو
صّوم  الصفيّةت  وغري  الصفيّة  نشاطاهتا  وملنارصها  ّكّوانهتا  وتفاعس  لتفاعلها  ّو
تحمّك   البعضت  بعضها  ّع  الر يفس يّة  الفينّ   واملعدّ   املوقفت  س يّد  ابملتباره  فهيا  ّو
 االإلكرتونيّة  التعلمييّة  العوليّة  ّصّوم  هو  يكون  أ ن  واملفرتض  الصفيّةت  التعلمييّة  للبيفئة
 فال  املعُّّلت  ملند  والضبط  القّوة  ونوايح  واملرّبرات  ال س باب  هذه  وللكّ   أ يًضا؟
 ال حوال. ّن حال بأ يّ  ملنه الاس تغناء ميكن

 التواصس  وسهوّل  العلويّةت  املاّدة  اإىل  الوصول  سهوّل     االإجيابيات  حرص  ميكننا
ّاكنيّة  البعضت  وبعضهم  املتعلّوني  وبني  واملتعُّّلت  املعُّلّ   بني  املتعلّوني  بني  التعاون  واإ
شاهدة  االإنرتنت  ش بكة  عرب  ااراس يّة  الواجبات  أ داء     وااروس  احملارضاتت  ّو
 اإىل  ابالإضافة  ابملعُّّلت  االتّصال  اإىل  احلاجة  دون  وقت  أ يّ   و   ّبارشة  املزنل  ّن
 الوسا س التكنولوجيّة. ّن خاللاملعُّّل  ّع تعلمييّة قضااي ّناقشة للوتعلّوني ميكن أ نّه

وميكن تصحيح الواجبات ااراس يّةت وتزويد املتعلّوني ابلتغذية الراجعة ملند احلاجة 

ىل ّوعد اارس. ميكن تقدمي الاّتحان عىل ش بكة االإنرتنتت   دون الانتظار اإ

ىل جانب تدمل  ااروس بلق ات فيديو دامعة  واحلصول عىل النتيجة الفوريّةت اإ

تقان.لتعلميّي... اللوحتوى   وغريها ّن االإجيابيّات والاّتيازات ّثس الرسعة وااقّة واالإ

لياس جّنار وراوية بولب  أ عّد املاّدة: اإ
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   أبو فراس الحمدانّي أبو فراس الحمدانّي أبو فراس الحمدانّي       ---نجوى أسير نجوى أسير نجوى أسير 

ِسُم حواِصَل َجمع    ָאִמיר לוֵֹמד ִעְבִרית / אילת אטינגר
ْ
ق

َ
ِسُم حواِصَل َجمعن

ْ
ق

َ
ِسُم حواِصَل َجمعن

ْ
ق

َ
      ن

   0150 - 0101الشرق األوسط بين السنوات  -محور زمنيّ    

http://develop.lnet.org.il/pizaN/PizaN_ArabGeneral_AR.html
http://develop.lnet.org.il/pizaN/PizaN_ArabGeneral_AR.html
http://develop.lnet.org.il/pizaN/PizaN_ArabicHebrew_AR.html
http://develop.lnet.org.il/pizaN/PizaN_ArabicHebrew_AR.html
http://develop.lnet.org.il/pizaN/PizaN_MathGeneral_AR.html
http://develop.lnet.org.il/pizaN/PizaN_MathGeneral_AR.html
http://develop.lnet.org.il/pizaN/PizaN_History_AR.html
http://develop.lnet.org.il/pizaN/PizaN_History_AR.html
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   روابط ألدوات مساعدة لتحضير فّعالّياتروابط ألدوات مساعدة لتحضير فّعالّياتروابط ألدوات مساعدة لتحضير فّعالّيات
  نشاء وتصو  فّعالّيات ودروس ّن ّوقع الاباياداغاوجاياا أ دوات الإ

 احملوس بة.

   (חינוך מחבר עולמות) للت وير الرتبوي‘ أ دوات ّن ّوقع قسم أ 

 أ دوات رمقيّة ّن ّوقع العلوا والتكنولوجيا 

   الكتب الرقمّية في موقع وزارة التربية والتعليمالكتب الرقمّية في موقع وزارة التربية والتعليمالكتب الرقمّية في موقع وزارة التربية والتعليم
 برانّج الكتب التعلمييّة الرمقيّة 

  هود هشارون -“رابني”التعُّّل بواس ة الكتب الرمقيّة   ّدرسة 

http://www.ourboox.com/books/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9-ourboox/
http://digitalpedagogy.co/2013/12/24/flipsnack/
https://sites.google.com/site/arabic4education/home/tools-to-design-lessons
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/PedagogiaDigital/yisumim/
http://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/MiktzootVeTchumayLimud/e-learning/Pages/DigitalBooks.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/MiktzootVeTchumayLimud/e-learning/Pages/digital-books-hod-hasharon.aspx


م
ّ
ممواقع مهّمة حول دمج الكتاب الرقمّي في التدريس والتعل
ّ
ممواقع مهّمة حول دمج الكتاب الرقمّي في التدريس والتعل
ّ
   مواقع مهّمة حول دمج الكتاب الرقمّي في التدريس والتعل
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http://sites.education.gov.il/cloud/home/S_D/Pages/sfarim_digitaliim_1.aspx
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital-books/
https://sites.google.com/site/arabic4education/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/PedagogiaDigital/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/PedagogiaDigital/PedagogiaDigitalArb/
http://edu.lnet.org.il/
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