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يرّسان أ ن نضع بني أ يديمك "نرشة البيداغوجيا احملوس بة" اس تجابة حلاجاتنا 

اخلاّصة، وتنامًغا مع متطلّبات العرص والتطّورات يف املناجه  التعلميّية، ولرتس يخ 

معلّية دمج البيداغوجيا احملوس بة يف التعلمي والتعّّل والتقيمي، ولتكون مرشًدا 

جنازاهتا التعلميّية، ابلإضافة لكوهنا حلقة  وافيًا للمعّّل، ومنرًبا تعرض فيه املدارس اإ

 تواصل بني التفتيش واحلقل.

التعّلم ”أ تت هذه اجملّّل لتسلّط الضوء عىل نقاط هاّمة، تساعد يف تعزيز معلّية 

، وتطوير التعّلم املعّمق، وتعزيز التعّّل التعاويّن، الفّعال واملمتع، من “ذي املعىن

خالل عرض مناذج تعلميّية، وأ دوات وتطبيقات حموس بة، وأ ساليب تدريس، 

ترتكز عىل اس تخدام املوارد الرمقّية واملهارات التكنولوجيّة ملعاجلة املعلومات؛ 

هبدف تأ هيل أ جيال الغد ملواهجة حتّدايت القرن احلادي والعرشين، وخلق تلميذ 

 متنّور يف جمالت عّدة.

   עלון הפדגוגיה הדיגיטליתעלון הפדגוגיה הדיגיטליתעלון הפדגוגיה הדיגיטלית

 طاقم اإلعداد

عداد، تصممي وتنس يق:  اإ

لياس جّنار، مرشد قطرّي يف احلوس بة.  اإ

 ، مرشدة قطريّة يف احلوس بة. راوية بولس
 

تركزي ومتابعة سريورة الإعداد، استشارة 

نرت حاسوبّية:  بيداغوجية اإ
د. حسام دايب، مفتّش مركّز العلوم 

 والتكنولوجيا، واملسؤول عن رفع التحصيل.
 

أ مين زعيب، مفتّش البيداغوجيا احملوس بة يف 

 الوسط العريّب.
 

رشاف ومتابعة:  اإ

عبد هللا خطيب، مدير قسم أ  للتعلمي يف 

 اجملمتع العريّب.

 أ سلوب "التعّّل املعكوس"

 موارد تعلميّية حموس بة

 همام يف التنّور الرايضّ 

 همام يف التنّور العلميّ 

 همام يف التنّور القرائّ 

 وحدات تعلميّية

English Teaching Community in Israel 

 رشح أ دوات حموس بة

 مرشوع الكتابة احملوسب

  يوٌم درايّس احتفايلٌّ يف رشكة "جوجل"

 مشروع الكتابة املحوسب 

م املعكوس" )
ّ
 ( למידה הפוכה أسلوب "التعل
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م املعكوس" )املقلوب( 
ّ
 إعداد إلياس نّجار -أسلوب "التعل

   flipped classroomويُسّمى أ يًضا الصّف املعكوس أ و املقلوب  Flipped Learning  למידה הפוכה

ليس جديًدا يف حقل التدريس، لكن َكُُث الاهامتم به حديثًا، من قبل العديد من املهمتنّي بتطوير طرائق "التعّّل املعكوس" مفهوم 

ىل تكنولوجيا التعلمي والتعّّل دون املساس مببادئ التعلمي التقليدّي، عىل  واسرتاتيجيات التدريس، حيث اعتربوه الطريق ال سهل اإ

 .اعتبار أ ّن التفاعل املبارش بني املتعّّل واملعّّل من هجة، وبني املتعلّمني فامي بيهنم من هجة أ خرى، ركزية أ ساس ّية لبناء املعرفة

 ما هو التعّّل املعكوس؟

ىل اس تخدام التقنّيات احلديثة وش بكة الإنرتنت  طار الصفوف املعكوسة، هو منوذج تعلميّي وتربوّي هيدف اإ التعّل املعكوس يف اإ

عداد مقاطع "فيديو" أ و ملفّات صوتّية أ و غريها من الوسائط واملهام التنفيذيّة، ويشاركها مع الطالب يف  بطريقة تسمح للمعّّل ابإ

ليطلع علهيا الطالب بعد ادّلوام املدريّس يف منازهلم، ابس تعامل حواسيهبم أ و  .موقع املدرسة عىل الإنرتنت أ و موقع الصّف الافرتاضّ 

 هواتفهم اذلكّية أ و أ هجزهتم اللوحيّة. هبدف ختصيص املعّّل وقت ادلرس للمناقشات واملشاريع والتدريبات. 

عداد مقطع فيديو مّدته ما بني  ىل  5تُعترب مقاطع "الفيديو" عنرًصا أ ساس يًّا يف هذا ال سلوب من التعلمي، حيث يقوم املعّل ابإ  01اإ

 دقائق ومشاركته مع التالميذ.

يضمن هذا ال سلوب اسـتغالل املعّّل للوقت أ ثناء احلصة بشلك أ مثل، حيث يقمّي املعّّل مع الطالب يف بداية احلّصة فّعالياهتم 

وحتضريمه البييّت، مث يركّز عىل توضيح املفاهمي واملصطلحات وتثبيت املعارف واملهارات. ومن مّث يرشف عىل معلهم، ويراعى 

 الفروقات الفرديّة بني املتعلّمني، ويقّدم ادلمع املناسب للمس تصعبني.

جيابّيات التعّّل املعكوس  اإ

 يضمن الاس تغالل اجلّيد لوقت احلّصة. 

  يتيح للتالميذ مراجعة ادلرس أ كُث من

 .مّرة حسب فروقاهتم الفرديّة

  يس تغل املعّّل احلّصة للتوجيه و التحفزي

 .واملساعدة

   ّبناء عالقات قويّة بني التلميذ واملعّل. 

  ىل ابحث عن مصادر يتحّول الطالب اإ

 معلوماته.

  يعّزز التفكري الناقد و التعّّل اذلايّت وبناء

اخلربات وهمارات التواصل والتعاون بني 

 الطالب.

م املعكوس 
ّ
م املعكوس نماذج للتعل
ّ
م املعكوس نماذج للتعل
ّ
   انقر على الصورة لعرض مقطع الفيديوانقر على الصورة لعرض مقطع الفيديوانقر على الصورة لعرض مقطع الفيديو   ---نماذج للتعل

 املعلّمة هديل كيّال، 
رشاد اللّغة العربيّة يف لواء الشامل  مرّكزة اإ

لياس جّنار،  ال س تاذ اإ
 مرشد قطرّي يف احلوس بة 

 املعلّمة ريدان أ بو أ محد
 مرشدة قطريّة ولوائيّة يف اللّغة العربيّة 

 للتّوّسع  يف أ سلوب

 “التعّّل املعكوس“ 

 

4 דברים שכדאי לקחת בחשבון 

 بوسرت التعّّل املعكوس 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/online-academy/hadeel_kyal
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/online-academy/elias_1
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/hebrew/home/amiyr-lwomed-iberiyt
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=9392
http://www.new-educ.com/wp-content/uploads/flipped-classroom.jpg
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ين التاسع والعاشر
ّ
ين التاسع والعاشرموارد تعليمّية  للصف
ّ
ين التاسع والعاشرموارد تعليمّية  للصف
ّ
   موارد تعليمّية  للصف

 همام تنّور حموس بة يف الرايضيّات

رشاف ومتابعة املفتّش د. أ سعد حماجنة  بإ

  ٌَمقاعٌد َخَشِبيَّة 

 لوحُة ال لعاب 

  بناُء مباٍن من املكّعباِت 

 بيزتا 

 همام مكتوبة اللغة العربيّة 

 همام حموس بة يف التنّور العلمّي التكنولوجّ 

رشاف ومتابعة املفتّش شفيع مّجال  بإ

 حالوة ركوب ادلّراجة الهوائّية 

  ّالفرن الشمس 

 ىل ال رض  الكومبوست من املطبخ اإ

 همام تنّور حموس بة يف البيولوجيّيا

 تركزي اجللوكوز يف ادّلم 

 نركب ادلّراجة ونرشب 

 رئتا ماجد 

 همام تنّور حموس بة يف الكميياء

 اجلليد اجلاف 

 حتلية املياه 

 شذوذ املاء 

 همام يف التنّور القرائّ 

رشاف ومتابعة املفتّشة د. راوية بربرة  بإ

 واملفتّش محمّد زيدانّ 

 ما معىن حتّدي دلو الثلج؟ 

 الإنس تاجرام 

 التّعّّل عن بعد 

 الرتمجة 

 العطور.. شفاء وأ انقة  

قاء التعليمّي التزامنّي لطالب الصفوف العاشرة
ّ
 تسجيل لل

غة العربّية
ّ
زة ملوضوع الل

ّ
شة املرك

ّ
 مع املفت

 د. راوّية بربارة

 1122-2-12انقر هنا لالنتقال للقاء 

 1122-2-12انقر هنا لالنتقال للقاء 

   مهاّم في التنّور القرائّي اإللكترونّي للصفوف الثالثة   مهاّم في التنّور القرائّي اإللكترونّي للصفوف الثالثة   مهاّم في التنّور القرائّي اإللكترونّي للصفوف الثالثة   

رشاف ومتابعة: املفتش صالح طه،    د. راوية بربرة املفتّشة املركّزة للّغة العربيّة. في قسم أ للتعليم االبتدائّي، و  مفتش، مرّكز التعليم العربيّ بإ

 انقر على الصورة أدناه لالنتقال انقر على الصورة أدناه لالنتقال انقر على الصورة أدناه لالنتقال 

 همارات التنّور احلاسويّب واملعلوماتّ   السكوتر )لوح الزتلّج(  ملح الطعام

http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=4
http://edu.lnet.org.il/piza_dargash_ar.html
http://edu.lnet.org.il/piza_boardGame_ar.html
http://edu.lnet.org.il/piza_cubes_AR.html
http://edu.lnet.org.il/piza_pizza_AR.html
http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=4
http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=4
http://hativa.snunit.org.il/science_hativa/piza_arabic/pages/4327/14138
http://hativa.snunit.org.il/science_hativa/piza_arabic/pages/4321/14105
http://hativa.snunit.org.il/science_hativa/piza_arabic/pages/4328/14142
http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=108
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_GlucoseRegulation_AR.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_RidingDrinking_AR.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_LironLung_AR.html
http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=109
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_DryIce_AR.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_Desalination_AR.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_AbnormalWater_AR.html
http://online.lms.education.gov.il/course/view.php?id=3
http://edu.lnet.org.il/piza_snowBucket.html
http://edu.lnet.org.il/piza_instagram.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_DistanceLearning_AR.html
http://edu.lnet.org.il/PizaN/PizaN_TheTranslation_AR.html
http://edu.lnet.org.il/piza_perfumes.html
https://www.youtube.com/watch?v=oez-tjInrqs
https://www.youtube.com/watch?v=iwDgAL8hUR8&list=PL2Tn4MQqND9qTG7C2DYpNZo9uXkWzfr7s&index=7
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/skooter
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/salt_10_2014
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/mharat-haswbyte
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/salt_10_2014
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/skooter
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/mharat-haswbyte
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، تبىّن قسم التفتيش عىل اللغة 4105-4102يف العام ادّلرايّس  

العربّية يف وزارة الرتبية والتعلمي مرشوع الكتابة احملوَسب، وهو 

ىل تطوير همارات الطاّلب يف التعبري الكتايّب من  مرشوع هيدف اإ

خالل التواصل مع املعلّمني عرب هجاز احلاسوب وبرانمج "غوغل 

(. مبوجب هذا املرشوع يقوم املعّّل google driveدرايف" )

بتفعيل طاّلبه من خالل همّمة معّينة، مّث يدعومه ل ن يكتب لكٌّ 

ا معّينًا )وظيفيًّا، رساةل، أ و غري ذكل(.  مهنم يف ملفّه اخلاّص نصًّ

وعندها تبدأ  مسرية التقيمي والتقومي للّك طالٍب عىل حدة. مبعىن أ ّن 

الطالب يكتب واملعّّل اذلي يشاركه امللّف يراقب كتابته، يعطيه 

ىل املس توى  املالحظات لتدقيقها؛ وهكذا حّّت يرىق لّك موضوع اإ

 املطلوب.

يعمتد جناح املرشوع عىل العمل املتبادل والتواصل املس متّر بني 

هجاٍت ثالث: وزارة الرتبية والتعلمي، املعلّمني، والطاّلب؛ فوزارة 

الرتبية والتعلمي، كجسم مسؤول، تقوم بتنظمي الفّعالّيات اخلاّصة 

بلّك نوع أ ديّب، مراقبة سريورة العمل يف لّك مدرسة عىل حدة، 

والتواصل بني املعلّمني وطاّلهبم، كام توفّر الاستشارة واملساعدة 

عداد مهنج  ىل اإ ضافة اإ ملن حيتاهجا عىل اكفّة املس توايت. هذا اإ

يعابه وتطبيقه.   للتعبري الكتايّب لإ

ذ يتوّجب علهيم يف تواصلهم مع  ول يقّل دور املعلّمني أ مّهّية، اإ

بداء املالحظات،  الوزارة من هجة أ ن يكونوا رشاكء يف بناء املهنج واإ

معّولني بذكل عىل جتربهتم يف احلقل وعىل ردود طاّلهبم. ومن هجة 

اثنية، فهم يف تواصلهم مع الطاّلب من خالل هذا املرشوع 

عطاء  ضايّف يف تتبّع لّك موضوع عىل حدة، واإ مطالبون ببذل هجٍد اإ

املالحظات الشامّل والفرديّة، والتحّّل ابلصرب ومرافقة لّك طالب 

 حسب درجة تقّدمه.

 انقر هنا لقراءة املزيد   

   مشروع الكتابة املحوَسب مشروع الكتابة املحوَسب مشروع الكتابة املحوَسب 

   كتابة د. ريما أبو جابركتابة د. ريما أبو جابركتابة د. ريما أبو جابر      

   وحدات تعليمّية محوسبةوحدات تعليمّية محوسبةوحدات تعليمّية محوسبة

 “ָאִמיר לוֵֹמד ִעְבִרית”

 ‘יחידת הוראה בשפה העברית, לכיתה ה
ה ה ֲהפּוכָּ ִית, :ִכתָּ בַּ ה "לוְֹמִדים בַּ ִכתָּ ְרְגִלים בַּ  "ְמתַּ

ד"ר האני מוסא, מפמ"ר על הוראת העברית  בפיקוח ומעקב:

 בבתי ספר ערביים.

 תלחץ על התמונה למטה, על מנת לפתוח את היחדה

 ""أ هل الكتاب -أ هل اذلّمة" "
 وحدة تعلميّية يف موضوع التارخي

 للمرحلتني الإعداديّة والثانويّة

رشاف ومتابعة  د. قامس دراوشة، مفتّش  مركّز ملوضوع التارخي ابإ

 انقر هنا لالنتقال للوحدة

Judy Steiner has started a new Facebook 
group: English Teaching Community in Israel, 
with the hope to open new channels of commu-
nication in the English teaching Community. 

In this group we would like to raise issues for 
discussions, ask questions and get answers for 
the Community, share ideas, information, digital 
tools and think together about other ideas. 

Looking forward to meeting you all in the new 
Facebook group which already has over 900 
members!!  including people from all the world! 

 https://www.facebook.com/groups/1579374488953020/ 

English Teaching Community in IsraelEnglish Teaching Community in IsraelEnglish Teaching Community in Israel   

  شرح أدوات تعليمّية لتصميم دروس محوسبة :  انقر هنا لالنتقالشرح أدوات تعليمّية لتصميم دروس محوسبة :  انقر هنا لالنتقال

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/hebrew/home/amiyr-lwomed-iberiyt
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/history/home/a-dhimmi
https://www.facebook.com/groups/1579374488953020/
https://sites.google.com/site/arabic4education/home/tools-to-design-lessons
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يف هذا العام ادلرايّس تشارك يف برانمج الكتابة احملوسب عرش 

مدارس بشلٍك جترييّب، وقد اختري صفٌّ واحٌد من لّك مدرسة من 

طبقة صفوف العوارش للعمل معهم عىل مدار ثالث س نوات تعلميّية، 

يتدّربون خاللها عىل ال نواع الكتابّية اخملتلفة ليحيطوا بلك لوٍن، مبناه 

 وطرائق تقيميه.

عداد املعلّمني من خالل دورة اس تكامل للتعامل مع برانمج  مّت اإ

ىل  ىل غوغل اس متع فهيا املعلّمون اإ "غوغل درايف"، اخُتمتت بزايرة اإ

ىل عرض مدرس تني لتقّدهما يف املرشوع، كام قاموا  حمارضات هاّمة، واإ

جبوةل مثرية يف ماكتب غوغل. ومن جانب أ خر ُعقَدت زايرات 

للمدارس املشاركة ولقاءات مع الطاّلب لإطالعهم عىل أ مّهّية 

املرشوع، ماكس هبم من خالهل، املضامني اليّت سيتعلّموهنا، وكيفيّة 

 العمل من خالل الربانمج.

مًعا دلفع العملّية التعيلمّية الرتبّوية قدًما ولصقل خشصّيات فاعّل متفاعّل 

 مس تفيدة ومفيدة انقدة ومتقبّّل لنقد.

   كتابة د. ريما أبو جابركتابة د. ريما أبو جابركتابة د. ريما أبو جابر   ---مشروع الكتابة املحوَسب مشروع الكتابة املحوَسب مشروع الكتابة املحوَسب 

 صورة من لقاء التفتيش مع طالب املرشوع يف اثنويّة كفرمندا

ىل جتربٍة أ كُث  ّن مرشوع الكتابة احملوسب حيّول العملّية التعلّمّية اإ هكذا، فاإ

ىل العمل  متعة وتفعياًل للطاّلب، كام خيرج الطاّلب من دائرة التلقّي اخلامل اإ

ىل رشاكء يف  الفّعال واجلاّد، ومن جمّرد خمّزنني للمعلومات لفرتة زمنّية حمدودة اإ

حاكم يضمن عدم النس يان؛ فالطاّلب عرب  نتاج املعلومات وختزيهنا برتابط واإ اإ

هذا املرشوع حياولون بأ نفسهم، يبحثون، يكتشفون ويُكَشفون عىل أ مور 

س تكون هلم عّدة وعتاًدا يف املس تقبل. وحنن هبذا، خنلق لطاّلبنا بيئة انجعة 

نتاج والإبداع.      وجّذابة للتعّّل ذي املعىن، تثري فضوهلم وحتفّزمه عىل الإ

أ ّما ابلنس بة للطاّلب فهم مطالبون، من خالل هذا املرشوع، بتحّمل 

مسؤولّية أ كرب، واجلّد لإعطاء ال فضل، ومتابعة مالحظات املعلّمني والتقيّد 

ىل رشاكء يف  هبا. ومن هجة أ خرى، حيظى الطاّلب بفرصة أ ن يتحّولوا اإ

ماكنّية مشاركة امللفّات بني طاّلب خمتلفني لإبداء  التقيمي، وذكل من خالل اإ

عطاء املالحظات وتطبيق ما يُعرف بتعّّل ال قران. كام قد يكون  الرأ ي واإ

الطالب رشياًك يف كتابة املهنج من خالل ردوده ومدى تفاعهل مع لّك فّعالّية 

ىل جانب المتّرن عىل الكتابة والقراءة  وأ خرى وطرح ال فاكر اجلديدة. هذا اإ

 بعني النقد، وتطوير املهارات اخملتلفة يف جمال القراءة والكتابة.  
 صورة لطالب املرشوع من اثنويّة البّطوف يف عّرابة

 صورة من اس تكامل املعلّمني املشاركني يف املرشوع

 كفركنّا  -صورة من زايرة التفتيش لثانويّة ابن رشد 
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رسائيل يف تل أ بيب، يوٌم درايّس احتفايلٌّ مبرشوع الكتابة احملوَسب اذلي يتبنّاه 01.01.02أ قمي مساء ال حد  ، يف رشكة "جوجل" اإ

ن دؤوقسم التّفتيش عىل اللّغة العربّية يف وزارة الرتبية والتعلمي، للمّرة ال وىل يف الوسط العريّب؛ وهو مرشوع معدٌّ للتالميذ اذلين يب

هناء املرحّل الثانويّة.  -هذه الس نة تعلّمهم للصّف العارش  حّّت اإ

، شارك يف اليوم الاحتفايّل لّك من الُْمفتّشني؛ مفتّشة اللغة العربّية د. راوية برابرة، مفتّش ال دب العريّب ال س تاذ محمّد زيداينّ 

مفتّش اللغة العربيّة د. هاين موىس، مفتّش البيداغوغية احملوس بة ال س تاذ أ مين زعيب، مركّز احلوس بة يف وزارة الرتبية والتعلمي 

لياس جّنار، مركّزة املرشوع من قبل الوزارة د. رميا أ بو جابر برانس، ومجموعة من مديري املدارس ومركّزي اللغة العربّية  ال س تاذ اإ

 لتنفيذ املرشوع بشلٍك جترييّب. 4105-4102ومعلّمهيا يف املدارس العرش اخملتارة  يف الس نة ادلراس ّية 

 يوٌم دراس ّي احتفاليٌّ بمشروع الكتابة املحوَسب في شركة "جوجل" إسرائيل في تل أبيب

مشل الربانمج عرًضا للمرشوع قّدمته د. راوية 

وال س تاذ أ مين لتوضيح أ مّهّيته وماكسب الطاّلب 

املشاركني به، وعرًضا لتنفيذ املرشوع يف 

النارصة قّدمته   –مدرس تني؛ مدرسة اخمللّص 

املعلّمة فادية نّداف، واملدرسة الإلكرييكيّة 

املطران قّدمته املعلّمة فاتنة جربان. كام ختلّل 

الربانمج ثالث حمارضات قّدمهتا رشكة جوجل 

حول العمل يف الرشكة، وطرائق تقيمي العاملني، 

والتغيريات التكنولوجيّة وتأ ثريها عىل سوق 

 العمل. 

واخُتمت اليوم الاحتفايّل بلكمة شكر من ال س تاذ 

محمّد زيدايّن وجوةل ممتعة ومثرية يف ماكتب 

 الرشكة.


