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عدإد، تصممي وتنس يق :إ 

لياس جّنار، مرشد قطرّي يف إحلوس بة .إ 

.  مرشدة قطريّة يف إحلوس بةفاداي نّدإف، 

.  مرشدة قطريّة يف إحلوس بة،رإوية بولس

نرتةتركزي ومتابعة سريورة إل عدإد، إستشارة بيدإغوجيّ  :حاسوبّيةإ 

.أ مين زعيب، مفتّش إلبيدإغوجيا إحملوس بة

رشإف ومتابعة :إ 

ّّ للتعلمي يف إمل كبريعبد هللا خطيب، مدير قسم  . عمتا إلعر

طاقم اإلعداد

ىلموّّجةويهابملذكّر،إلصيغةوردت .سوإءحدّ عىلإجلنسنيإ 

2018/דצמבר–עלון הפדגוגיה הדיגיטלית 

صغريإلويس تخدهمافُيجيدهاإلعرص،لغةإلتكنولوجيا

نقومأ ّل لناكيفذلكلإحلياة،جمالتُمختلَفيفوإلكبري،

إل جيالنعدّ حننو وخاّصةوإلتعلمي،إلرتبيةجماليفابس تخدإهما

وبعيد؟قريبملس تقبل

وإلتطُوررُي إلتغعرصهوإحلالّ عرصانأ نّ فيهلشكّ ومّما

موإكبةيايس تط جيلتنش ئةمنّايتطلّبعرصإلرسيا،

ّجازأ نّ وأ قصد،وماكن،زمانكّ يفإلتطّورهذإومالحقة

إلتعلّ “عىلنقادريتالميذتربيةعنمسؤولوإلتعلميإلرتبية

منإلتأ كّدو إملعلومات،عىلإحلصوليس تطيعون،”إحلياةمدى

.مهناةوالاس تفادوتطبيقها،تقيميهاويعرفونصدقها،

كسابإملعلّ وظيفةتعّدتذلكل، ىل،فقطإملعرفةإ  توظيفإ 

تدريسهيفإلرمقّية،وإلتطبيقاتإلتكنولوجياوإس تخدإم

طويرتهبدفومدروس،وإعبشلكإلتعلميّية،للمضامني

ليكإلكبري،إمل عمتاهذإيففردكّ حيتاّجاأ ساس ّيةهمارإت

ضافةإل مام،ىلإ  وإلعلالاقتصاددفايفإلتكنولوجياقّوةيدرك إ 

ىل أ نرىأ خانحيةومنانحية،منهذإخدمته،يفتسخريهاإ 

.ويّ تربأ خالقّ بأ سلوبمعهاليتعاملخماطرها،يدرك

ابحرتإم

أ مين زعيب

مة النشرة مقد 
محتويات النشرة

ة في سنة  2018أفضل أدوات وتطبيقات رقمي 

ةوحدات  تعليمي 

أدب الرسائل

إضفاء الطابع الشخص ي  في تجربة املستخدم
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ّّ لونهوإلرسائلأ دب ّ إلفنونمنممزّي أ د إذّليإمجليةلةإلنرثي

منويرُبزية،رإق كتابّيةوموهبةمقدرةإلاكتبخاللهامنيُظهر

إملتعةلقارهئالإلرسائوحتقّق.إملتينةإلبالغيّةأ ساليبهخالهل

إليّتإل دبيّةناسإل ج أ هّ منإلرسائلوتُعدّ .مًعاأ ن  يفوإلفائدة

ىللإلرسائُصنِّّفتوقد.إلعربّيةإلثقافةعرفهتا رسائل:صنفنيإ 

خوإنيّةوأ خرىرمسيّةصبغةذإتديوإنيّة إل صدقاءلعالقاتإ 

ّّ إجلنسهذإيفوبرزت.وإلعّشاق إل دبيفريةكثرسائلإل د

فقدإحلديثرصإلعيفأ ّما.وإجلاحظإملقفاإبنرسائلمهناإلقدمي

ثرإءيفكبرًيإدوًرإإلرسائللعبت ّّ إلنّص إ  نصوصفمثّة،إلعر

ورسائلتوإلزايّ إلرإفعيّ رسائلمثلإلرساةلأ دبعىلقامت

ىلجربإنخليلجربإن .زايدةمّ إ 

إلهائلكنولوجّ إلت وإلتطّورإلتقّدمظلّ ويفإحلالعرصانيف

رسائليبعثأ حدديعفلإلورقيّة،للرسائلجليًّاترإجًعانالحظ

إليومفاملرإسةل،إملايضإلزمنيفاكنكامأ شوإقهفهيايبثّ ورقيّة

توإصلإل موإقاخاللمنإحلديثةإملرإسةلوسائلعىلتع عمتد

لورقيًّالرساةلإترإجالكن.إل لكرتونّ إلربيدوعربالاجامتعيّ 

لكرتونيًّاترإجعهايعين ذّوانت،إملدإنتشارماخاّصةً إ  أ دبخرجإ 

ىلإلورقيّةبنيتهمنإلرساةل هيلكيّةتعتربكلذما.إل لكرتونّيةإ 

يفإلرسائلأ دبعىلتركزًيإإلقوإلبأ كرثمنإلرمقيّةإلتكنولوجيا

وجودهعىلافظوحتإلرساةلكتابةعىلترتكزفاملدّوانت.مبناها

ىلإلنقّادأ نظاريلفتمّماإملمزّيةوخصائصه ّّ لكونرساةلإلإ  أ د

.ممزّي 

ذإ مقارنةجرإءاب  إملايض،للزمنوإلوفاءإحلننيسبيلعىلمقنا،وإ 

عرصانيفيّةإلرمق وإلرساةلإلقدميةإلورقيّةإلرساةلبنيصغرية

رمغسب،ف إملبىنحيثمنلعديدة،فروقاتلوجدانإحلالّ 

.للكتهياموإلقميةإلفحوىإختالفبقدرخيتلفلإلنوعنيمبىنأ نّ 

لاكتهباعاليةقميةو ممزّيةنكهةلهااكنإلشخصيّةإلورقيّةفالرساةل

ليهوللمرسل وبصامتطروعصدقمنحتمهلملاسوإء،حّد  عىلإ 

رسالهابلق صدرهعىليضّمهااكنإذّليطّياهتايفاكتهبا ويعيدإ 

عنانهيك.لأ مجحبةّل لتبدومّرةكّ تعديالتجمرايً قرإءهتا

ليهإملرسلإنفعال بطقسلربيدإساعيمنيس تقبلهااكنحيثإ 

أ خًذإرإءهتا،وقفتحهاقبلقلبهنبضاتفيهتتسارعأ نيق؛

بتأ ّملغارقًاوإل محر،إل زرقابللوننيإملطّرزإلظرفبتحّسس

إلطوإباملموعةهلضمّ متلهًّفاإلظرف،عىلإمللصقإلربيدطابا

يبدأ  ذكلبعد.يبةع بالدمنمكريإثهباحيتفظإليّتإلربيديّة

كّ متخيّاًل مرإًرإقرإءهتافيعيدإملمنّقابخلطّ معجًبابشوق  بقرإءهتا

غزوظلّ يفليوم،إبيامن.تكنهمامحالتهمامتعاطًفااكتهبا،مّرة

إليدوبصامتإلعطرمنخاليةإلرسائلغدتإلتكنولوجيا،

.إحلقيقيّةإملشاعرمنحّت جافّةوابتت

بنيبعنايةغالًبافظحتإلشخصيّةإلورقيّةإلرسائلاكنتإملايضيف

متلصاحهباادلةخرفيقةلتبقىإلقيّمةوإدلفاترإلكتبطّيات

لإلرسائلحتذفإليوملكنلقرإءهتا،إلشوقعاوده كرتونّيةإل 

ّل تقرأ  ولوإحدة،بلمسة لل ّّناوقوشتعّمقدونوإحدةمّرةإ 

ناّمبعنايةتكتب بتحويلهاأ وإللصقو إلنسخبتقنيّةجاهزةترسلإ 

.ياإمجل يتبنّاهامزيّفةمبشاعرفتكونل خرخشصمن

أ خفتلكهّنالإلتوإصوسهّلتإلرسائلتكنولوجياتطّورتنعم

.مجلالإكّ بذكلوضّيعناإحلقيقيّ إحلّس بتطّورها

|هناإنقر|:إلرسائلمدّوانتعىللالطاّلع

أدب الرسائل 

عدإد وكتابة إملرشدة لبىن حديد-إ 
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ميالدي،دعييومكثريةرسائلوصلتينأ نبعدنفيس،سأ لت

ىل عالانت،إل كرتونّ بريديإ  ىلوإ  موإقا)إل نرتنتموإقاإ 

ىل(خاّصيتالاجامتعيّ إلتوإصل عرفوإكيف:أ يَضاإجلّوإلهاتفيوإ 

ىلبرحةلأ رغبأ ّن عرفوإكيفميالدي؟اترخي عرفوإكيف؟...إ 

أ ان،لعروضهممالءمةإس تطاعوإكيف…أ حّب؟إذّليإلعطر

يفأ ّن فكّرتو إلسفر؟عىلوحتفزييللرشإء،دإفعييّتورفا

ّجة،منتناخصوصيّ فيهإل نرتنتإقتحمعرصخمتلف،عرص

علينا،وإلتفكريإلبحثوقتابختصاريقومأ خرىّجةومن

كتطبيقحلاجياتنا،عروضهويالمئبهنفكّرمالنافيقّدم

بتقدميأ  يبدإلسفر،مسارليرمسأ نبعدمتاًما(Waze)إلويز

لكن.بقًاسامثلهاإخرتتقدأ كونأ نإملمكنمنمغريةإقرتإحات

عيد"إحتفاليفقصريةفرتةقبلكنتعندماتوقّعايتخابت

إحلدثموقايفوحبثتحيفا،مدينةيفإل ملانيحيف"إل عياد

إذّليملاكنوإإلوقتيفبرانمجعنإلعنكبوتّية،إلش بكةيف

أ فهمفلأ مكهل،بإل س بوعبرانمجإملوقاعيلفعرضفيه،توإجدت

ماعيلّ يعرضس  أ نّهإعتقدتإحلفل؟برانمجكّ عيلّ يعرضملاذإ

رإودنف.قليلزمنبعدس يحدثوماميّن،ابلقربس يحدث

لتسارعإ"يؤثّركيف:بعدفاميفيهوقرأ تفكّرتهاجس

حياتنا؟عىلإحلالّ "إلتكنولوجّ 

ماأ بوإبعىلليومإونقفإلعنكبوتّية،إلش بكةتطّورمنمرحلتني

webيًسّمى بنوعفيتعلّقإل جيالبنيالاختالفاتأ ّما،3

ويف(نتإل نرت )إلعنكبوتيّةإلش بكةيفإملوجودةإملعلومات

.مصدرهايفإل ساس

web)إل ّولإجليليف ةإلعنكبوتيّ إلش بكةمفهومبدإية:(1

جتاريّةترشاكومؤثّرة،همّمةجلهّاتموإقافظهرت،"إلويب"

يفوعرضتكتبتإليّتوغريها،وجماّلت،أ اكدميّية،كبرية،

نس تخدهماإليّتريقةإلطجيًّدإ،أ ورديئًاشيئًاليستإلتكنولوجيا

!إحملوريه
بشلك"إلعلميّ إخليال"عرصيفإليومنعيش

فقط؛إلكربيفمس  عمتّرةإلتغيريووتريةفعيّل،

ثالثإل إجليلبدإيةيفإل نحّت زلناوما

أ وجيلنيانعربأ نّناوإملقصودإل نرتنت،لتطّور

إقرتإحاتمندلهياماإل نرتنت

عىلإش  عمتلتومالمئة،همّمةومعلومات

ماإختاروإمنوهإملرئّيات،إلصوتّيات

اعوإس تطوغريها؛معلوماتمنعرض

ا، فالويب يف هذه إملس تخدم إلتنقّل وإلبحّث يف إملوإقا وصفحاهت

؛للقرإءةإملرحةل اكن بدإئيًّا وإس تخدإمه يف إل ساس

web)الثايناجليل ذههيف"الويب"الشبكةمفهومتطوراعتمد:(2
الشبكةيفالكبرياالتصال-األّول:أساسّينيأمرينعلىاملرحلة

-الثاينرتنت؛ابإلناّتصلوااألشخاصمنجًداكثريأيالعنكبوتّية،
ظهوريفكبريالالتغيريإىلأّدتاّليتواملدّوانت،املنتدايتظهور
ظهورأعقابيفتضّخمالتغيريهذااملستخدمون،أنشأهااّليتاملعرفة

خاللمنمؤثّريناألشخاصفأصبحاالجتماعّي؛التواصلشبكات
ريقطعناملعرفةهذهاستهالكخاللمنوأيًضااملعرفة،إنشاء

فاعلتأيوهكذا،والردودالتعليقاتاملشاركة،،الكتابةالقراءة،
الويب"بــأيًضاودعيواملعلومات،املواقعمعاملستخدمني
؛"االجتماعيّّ
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الطابع الشخص ي  في تجربة املستخدمإضفاء..تابع

web)إلثالثإجليل ىلمحل:(3 تإلبياان:إملصطلحنيعاملناإ 

Big)إلكبرية data)מלאכותיתבינה)الاصطناعيّ وإذلاكء/
Artificial Intelligence).جلهّاتإتقومإليّتإملعلوماتمكيّة

نشاهئاإخملتلفة للغاية،كثريةتصبحل حتّولتإس هتالكها،أ وومجعهااب 

عىلدتع عمتبرإمجبهتقوموإس تخدإهماإملعلوماتهذهوقرإءة

فأ صبح.ناعيّ الاصط إذلاكءهوهذإإحلكمية،إلرايضيّةإللوغاريامتت

.نوإلزتإموإلتنفيذوإلكتابةللقرإءةإلش بكةإس تخدإم

:تسميتنيخاللمنإجليلهذإممزّيإتوسأ وّض 

ىليلهاوحتو إلكبريةإلبياانتماإلتعامل:إدلللّ إلويب معلوماتإ 

عطاءمفيدة، توُجهامتتناسبوإقرتإحاتمنطقيّةنتاجئوإ 

حوهلمعةإملّ إلبياانتحبسب،وإهامتمتهورغباتهإملس تخدم

.وحتليلها
أ كرثكةإلش بأ صبحت:إلتعاونّ إلويب

س،إمللمو ابلعاملفارتبطتذاكًء،

عالأ فمنحولهايدورماماوإتّصلت

قيّة؛منط نتاجئفقّدمتأ فعالوردود

ىل إحلياة إليوميّة، فأ ص  بح أ كرث صةل فانترش إس تخدإهما ليصل إ 

.حوهلابلعامل وما 

مصمييفعمكأ ضأ نأ ريد،"إلتكنولوجّ إلتسارع"عنأ حتّدثل ّن 

جيابيّةوإنبجطّياهتابنيحتملإليّتإملعقّدة،إلقضيّةهذه وجوإنبإ 

جيابّية إلتسارعفعلابل.الاجامتعيّةإلتوإصلش باكتمثلأ قل،إ 

أ جلمنطّرِّف،متبشلكإذلإيتّ إلتوّجهحنويسريإلتكنولوجّ 

وماذه؟هجتربةأ ي  ووإحد؛وإحدللكّ وإملامرسةإلتجربةمالءمة

ين؟هيمّ ملافقطمكشوفًاأ كونعالًَمانوجدأ نإملشلكة

نشرتيليكفينارتؤثّ أ نتريدجتاريّة،رشاكتبوإسطةيُدإرإلعامل

وفّعاةل؛جيّدةربةلتجوتطبيقاهتمملوإقعهمإس تعاملناتالمئأ كرث،

ّ وإلتطبيقاتإملوإقاإس تعامليفنس  عمترحّت  هذإيعرضون،يتإل

إذلإيتّ هإلتوجّ أ و،(إلطلبحسبإملالءمة)إلتخصيصيعين

:إملثالسبيلعىل،إلرمقيّ وإحلزّي إل نرتنتإس تعامليفإلشخصّ 

يموقايفابلرشإءنقومعندما يفةلإمجلتوجدوأ مازونبيي-إ 

انحيةمنوان،ميزّي أ ّنمأ ي"بـأ يًضاإه عمتوإمثكلأ شخاص"إلهناية

مل،إلعساعاتسابقة،مشرتايتالاس تخدإم،مدىإجلنس،

ملفنشاءاب  فيقومون.كثريةمعلوماتومصادرإجلغرإيفّ إملاكن

موإقايعرفلكّناللرشإء،إل ساسيالمئونحس بهلنا،خشصّ 

لهياندخلعندماوتطبيقات ضافةمنايطلبونإ  وماتمعلإ 

أ جلمنهذإكّ أ مسعها،إليّتإملوس يقىهذإ،أ حببُت خشصّية،

أ كرث،شرتين أ كرث،نس تعملحّت !لناإملالمئإلثوبتفصيل

وننتظرنتوقّانأ  تعودانقدوحننإحلزّي؛هذإيفأ طولوقتًانقيض

.إلشخصّيةإلتجربةهذه

إذلإيتّ وّجهإلتانحيّةمنومعناحولنامنإلعامليفحيدثماذإهذإ

إلتعلّ لمي،إلتعسريورإتبتطويرنقوملفلامذإ!إلشخصّ أ و

ومتعّل؟متعلّمةكّ لتالمئوإلتقيمي

عّل،إلتوسائلإلتدريس،وتصّورإملضمون،مالءمةوأ قصد

ذإوأ يًضاإلتعّل،طرإئق أ و.ُمعنَي تعلّ مل (إملوّجه)إملعلّ أ مكنإ 

حتاولتجاريّةإل إلرشاكتدإمتمفاإلتعلمي،يفإذلإيتّ إلتوّجه

ضفاء" إس تخدإموإسطةب،"إملس تخدمجتربةيفإلشخصّ إلطاباإ 

نشاءيفإلتكنولوجيا إدلإفعّية،ورفاإحمّلفزإتإ 
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قسم كبير التعليم في املجتمع العربي  للتطوير التربوي  ‘ قسم أ

ة البيداغوجيا المحوسبة  2018/كانون األّول–نشر

2018/דצמבר–עלון הפדגוגיה הדיגיטלית 

ة وحدات تعليمي 

اسم معد  الوحدةاملرحلة/ لصفااملوضوعاسم الوحدة 

سهى رواشدةةثانوي  املرحلة الرياضياتهندسة حتليلّية

ة014381בחינת מתכונת בעברית שאלון  سمر حاج يحياةثانوي  املرحلة اللغة عبري 

ة إلكتاب إل لكرتونّ   الثامن لغة عربي 
 
افالصف فادية ند 

ةاملرحلة اإلعدادي  جغرافيا أ لوإح هتزّت وتنكرس

ةجغرافياهّزإت أ رضّية ونشاط براكنّ  املرحلة اإلعدادي 

ةجغرافيامعلّيات خارجيّة يف إلكرة إل رضّية املرحلة اإلعدادي 

 الثامن علومإجلدول إدلوريّ 
 
شادية خطيبالصف

انقر على اسم  الوحدة لالنتقال إليها

عندللتعلُ حمفِّّزخلقأ جلمن،"تعلميإل يفإذلإيتّ إلتوّجه"أ سلوبأ و("إذلإيتّ )إلشخصّ إلتعلّ "منوذجإس تخدإممكعلّمنيوإجبنامفن

للكّ معيقةحقيقيّةملعرفةحباجةنحنذلكلإلتالميذ،عندللتعلُ إدلإفعّيةعىلإحملافظةمكعلّمنيمعلناأ ساسأ نّ إعتبارعىلإلتالميذ،

نشاءعهنم،مسؤولونحننوتلميذتلميذة إلشخصللعمقلشخصّ إإملدّربيعرفمثلاممهنم،ووإحدوإحدةبلكّ خاّص تعلّ مساروإ 

ُمالءملتعلّ إلفعلّيةابملامرسةحتسمإلتكنولوجيال نّ وذكل.يعلّ منكّ حنوإلشخصّ وإملوّجهإملعلّ وإجبكذكلمعه،يعملإذّلي

.خشصّ بشلك

إضفاء الطابع الشخص ي  في تجربة املستخدم.. تابع

عدإد وكتابة لياس جّنار-إ  إ 



https://lo.cet.ac.il/player/?document=2ff3100a-6f82-4849-9963-1bd5e55abcaa&language=he&sitekey=mytestbox
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b6eff8a0-a77e-4eb9-8533-b378479ff0eb&language=he#pageId=page_2&documentId=b6eff8a0-a77e-4eb9-8533-b378479ff0eb
https://lo.cet.ac.il/player/?document=48ea7b23-0b0a-4715-bc69-e4a0a9653e19&language=he
https://www.galim.org.il/unit/unit/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%87%D8%AA%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%B1/0?lang=he
https://www.galim.org.il/field/unit/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A?lang=he
https://www.galim.org.il/field/unit/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9?lang=he
http://saf.galim.org.il/page/31756
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ىلموّّجةويهابملذكّر،إلصيغةوردت .سوإءحدّ عىلإجلنسنيإ 

2018/דצמבר–עלון הפדגוגיה הדיגיטלית 

ة في سنة  2018أفضل أدوات وتطبيقات رقمي 

األداة لالنتقال إليها( أيقونة)انقر على رسم  

قائمة األدواتإلىلالنتقالالشجرةساقعلىانقر

https://docs.google.com/document/d/1WG04aw-RVqR1LYIGVr6qky8gcy_gRVn2unA0cZbhyXY/edit?usp=sharing
http://pop3.co.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91/
https://www.canva.com/
https://zoom.us/
https://edpuzzle.com/
https://prezi.com/
https://www.lergo.org/
https://answergarden.ch/
https://www.zeetings.com/edupricing/
https://www.thinglink.com/
http://app.wizer.me/
https://www.ourboox.com/
https://quizlet.com/
https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
http://en.linoit.com/
https://kahoot.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder
https://www.powtoon.com/
https://www.watch2gether.com/
http://scrumblr.ca/
https://vizia.co/
https://deck.toys/
https://app.emaze.com/
https://piktochart.com/

