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محوسبةبجروتامتحانات 

أدوات رقمّية إلنشاء امتحانات محوسبة

بدائل في التقييم في بيئة رقمّية

"صورة إسرائيلّية"مشروع 

الحّيز التربوّي 

اتكّلونواكبنرصدزلناالس نواتمنذكدأ بنا العامليلة،املس تجدل

ة رالتكنواوجياتسارععرصيفحنياوحننخاصل فنعملاملعرفة،وتفجل

حدّلعىليذوالتلّماملعلّللتساعدوأ دواتمضامنيموارد،تطويرعىل

معكيلفوالّتوالتأ ثريالعيشعىلقادرجيلوبناءلتأ هيلسواء،

ذوحننوالعرشين؛احلاديالقرنيفاحلياةمتطللبات للمس تقبلعدّلنا 

رهيلةمايفجديدةأ فاقأ مامناتُفتحوأ دواته،مبعاملهاجملهول التنول

جييمناملطلوب وال دواتاتاملهاّريهماوالتعلمي،الرتبيةهجازخرل

كساهبااملهمّلمنالليت .للتالميذا 

يفاخلوضلتالميذّلتسمحرمقيلة،تعلمييلةبيئاتلتطويرنسعىذلكل

اس تخدامّوواس تغاللاحلوس بة،هماراتمنمتكلهنمواقعيلة،جتارب

ىلأ والاجةحبهذاوكّلالصحيح؛ابلشكأ شاكلهابكّلالتكنولوجيا ا 

عداد رينمعللمنيا  معرفهتمبناءّلتالميذمهتوجيهعىلوقادرينمتنول

،وبشكمبفردمه ضافةالزمالء،شاركةمّبالتعاونّلوالتعلّلللعملخشيصل ا 

ىل سرتاتيجيلاتا  يفاجتديدّ بيس توجال مرفهذا،العلياالتفكريا 

.والتقوميالتعلميطرائق

تساعدالليتراتواملباداملشاريعبعضعىلالضوءستسللطالنرشةهذه

ضافةالتعلمييلة،ةالسريوّريفوأ ساليهبموسائلهمحتديثيفاملعللمني ىلا  ا 

ربرامج االئتالفمنوذجبحس"بعدعنالتعلّل"بطريقةاملهنّلالتطول

.الاختالفمقابل

ّعامّوأ نمتّب ّمجليعمكّس نةّدراس يلةّموفلقة،ّوكل اكملّعطائمكّوعافيتمكأ متّنل

ابحرتام

أ مينّزعيب

م عن بعد
ّ
استكماالت بطريقة التعل

 التفاعلّي تعليمّية وحدات 
ّ

في الصف

دروس ُمسّجلة في الرياضّيات 

عداد،ّتصمميّوتنس يق :ا 

ّيفّاحلوس بة لياسّجنلار،ّمرشدّقطريل .ا 

اف،ّ لةّيفّاحلوس بةفادايّندل .  مرشدةّقطري

لةّيفّاحلوس بة،راويةّبولس .  مرشدةّقطري

نرتةتركزيّومتابعةّسريورةّاال عداد،ّاستشارةّبيداغوجيلّ :حاسوبيلةا 

لشّالبيداغوجياّاحملوس بة .أ مينّزعيب،ّمفت

رشافّومتابعة :ا 

ّّلللتعلميّيفّاجمّلكبريعبدّهللاّخطيب،ّمديرّقسمّ . عمتعّالعر

طاقم اإلعداد

ةويهابملذكلر،الصيغةوردت ىلموهجل 1.سواءحدّلعىلاجلنسنيا 



محوسبةبجروتامتحانات 

لةالسكراتريةتتابع طارمضنالرتبوي معابلتعاون"داغوجيلةالبيادلفيئة"ا 

لةاال دارة دارةالرتبوي ىل،املعلوماتوتكنولوجيلةاحلوس بةوا  توس يع،ا 

تقنيلاتىلعاملع عمتدةاحملوس بةالبجروتامتحاانتوتفعيلتطوير

رة دةابلوسائطغنيلةمتطول .املتعدل

لّالسكراتريةيف"البيداغوجيلةادلفيئة"تعمل يفالتنويععىلةالرتبوي

واملشاركةميالقالتفكري،ودمجوالتقيميالتعلّلالتدريس،طرائق

.والعرشيناحلاديالقرنوهماراتللمتعللمنيالشخصيلة

تقنيلاتعىلدتع عمتوأ س ئةلمضامنيعىلاحملوس بةالامتحاانتتش  عمتل

مة معليلةجيعلامّلحمأاكة،تطبيقاتخرائط،قصرية،أ فالممثلمتقدل
دةالتعلّل ىلالانتقالمندفاله.للمتعللمنيومالمئةمتعةاحلواس،متعدل ا 

معلييتّليفولوجياللتكنال فضلالاس تعاملتشجيعهواحملوسبالتقومي
احلاديللقرنوالتعلميالرتبيةهجازمالءمةمنكجزءوالتدريسالتعلّل

.والعرشين

صةاال نرتنتعربرمقيلةبيئة امتحاانتال نشاءانّلجمبشكللمعللمنيخمصل

يمتّل.للتالميذردودومتقيميوتقدميتصحيحهاللتالميذ،مدرس يلةحموس بة

ىلادلخول والتعلمي؛رتبيةاللوزارةالتابعاملس تخدمامسطريقعنالبيئةا 

االبيئةوحتتوي .حموس بةالمتحاانتمناذجعىلأ يض 

لةالتكنولوجيامركزقبلمنال داةتطويرتّل قسمطلببحسالرتبوي

والتعلمي،الرتبيةوزارةيفالامتحاانت

:مساعدةروابط

نشاءللبيئةرابط| |حموسبامتحانال نشاءمرشد|امتحانال 

-2018اليةاحلادلراس يلةالس نةيفحموس بةجبروتامتحاانتجتري

لة،اللغة:التاليةاملواضيعيف2019 والكميياءلبيولوجيا،ااجلغرافيا،العربي

ّّلاجمل عمتعيف .املدارسرغبةحسبالعر

يفمتحاانت،الاال جراءوالتسجيلالتقنيلةاملتطللباتاملزيد،لقراءة

|ةاحملوس بالبيداغوجياموقع|الرتبويّلللتطويرأّ قسم|

أدوات رقمّية إلنشاء امتحانات محوسبة

ة ّمنصل التفاعلّلالصفل

اليّلوتطويرال نشاءللمعللمنيجمانيلةرمقيلةبيئة تعلمييلةووحداتهمامّلات،فعل

امتحاانتلتطويريئةالّبهذهاس تخداماملعللمنيوابس تطاعةالعربيلة،ابللغة

لة،وهمامّل .التالميذتدريبهبدفتنفيذي

رشادالرمقيلةالبيئةعىلاحلصوليفيرغبمن ،بشكوا  عليهجمانل

ه لكرتونّلاالّ الربيدعنوانخاللمناحلوتس ندس:للس يلدةالتوجل

sondos@snunit.org.il:التايل

|تعلمييةوهماموحداتموارداملزيد،لقراءة|وحدةال نشاءللبيئةرابط|
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https://mytestbox.cet.ac.il/
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ict-tests/home/files/mytestbox.pdf?attredirects=0&d=1
http://edu.gov.il/mazhap/Development/assessment/finals/Pages/online-environments-finals-exams.aspx
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/ict-tests/home
mailto:sondos@snunit.org.il
http://kids.gov.il/arab_education/
https://sites.google.com/site/arabic4education/home/interactive_class


بدائل في التقييم في بيئة رقمّية

ة لةاملهمل دذاتيلة،تعلّلطريقةيهالتلنفيذي أ وقضيلةاملتعللمونهيافحيدل

ةمنومس تنبطةمس توحاةمشلكة طارقصل بواقعومرتبطةاملعلّليعرضهاا 

هُمنتجحتضريعىليرتكزحاًلّلهاجيدواأ نوحياولونحياهتم مجلهورموجل

د،هدف ؛يفوعرضهحمدل حدىويهالصفل البديل،التقيميطرائقا 

تعاونّلشكّبفهياالتعلّلويمتّل،البجروتعالمةمن%30الطالبمتنح

قالتخاللمنالبحث،هماراتابس تخدامصغريةمجموعاتيف يفعمل

رهماراتوتطويراملعرفة،جمال ّعندالرمقيّلالتنول ىلابال ضافةب،الطالل ا 

لماخملتلفة،التفكريمس توايت تواصالوتُتيحالتعلّلةجتربالطريقةهذهت عمت

.اليومّلوالواقعالنظريّلالتعلّلبنيمعليلا

دارةتعاونيلة،نداتمسّتيفللكتابةخمتلفةأ دواتالرمقيلةالبيئةتوفلر وا 

عةةرمقيّلمنتجاتوبناءنقاش،مجموعاتيفافرتاضّلنقاش :مثلمتنول

نرتنتمواقعأ فالم،مقاطعمعروضات، .رمقيلةوأ لعابا 

ةبيئةملشاهدةرابط| لةاملهمل |الرمقيلةالبيئةلتجربةطراب|الرمقيلةالتنفيذي

|توضيحيلةمأ فال|العربيلةاللغةموضوعيفالبيئةلتطبيقمثال|

.ةالبيئالس تخدامالتسجيلحولرساةلسرتسلقريب ا•

ّاخلاملس تخدمامسبواسطةيمتالرمقيلةللبيئةادلخول• ّل .ابلوزارةا

(اإلجرائّية)املهّمة التنفيذّية  قالتعلّلتطوير ىليدعواملعّن،ذياملتعملِّ لا  عىليرتكزربويّلتحتول

ىلاملعلوماتحفظعىليع عمتداذليالتعلّلمنالانتقال فهمعىليع عمتدعلّلتا 

ق يال مر.والتفكريالتعلّلعىلالقدرةوتطويرللمضامنيمتعمل اذلل

ايس توجب .املدارسيفاملتداوةلوالتقيميالتعلّلالتدريس،بطرائقتغيري 

الس تخداماريعومشجتربةعيلنةتنفيذيفالناحجةالتجاربضوءوعىل

رمقيلةبيئاتتطويرّبنقومأ نارتأ يناالتعلمييلة،السريورةيفرمقيلةأ دوات

تسهللأ خرىةهجومنهجة،منالرمقيّلالتكنولوجّلالتسارععرصتناسب

.والتقيميالتعلّلمعليلة

 -مشروع الكتابة
ّ

التقييم بواسطة ملف

الوظائف املحوسب
عمواضيعمضناملدرسةيفادلاخلّلالتقومي/التقيميبدائلأ حدهو التوسل

ق ّاليتوالتعمل .يلةالعرّباللغةموضوعيفالبجروتعالمةمن%30تشكل

ىليرتكزاذليالكتابةمرشوع ،ّوالاكتبالطالببنيحوارا  ل عمتكنياملعلل

ب ،مكنتجليلةال وّلابلكتابةالاكتفاءدونكتاابهتم،تطويرمنالطالل هنايئل

داتمنعددصياغةبل ،مبساعدةاملسول يعابنيتضمّلواذلياملعلل ا 

.الكتابةيفخمتلفةأ جناس

ليتتطبيقهتاّوأ دواهتاابس تخدام،"درايفغوغل"بيئةيفالتعلّليمتّل تساعدال

ىليرتكزتعلّلعىل املتواصلاحلوارنمميكلنوتعلّلواملشاركة،التعاونا 

دارةأ نّلكام.وزمالئهالطالبوبنيواملعلّلالطالببني جماليفعلّلالتا 

ومشاركةحقيقيّليتتوّقيف"تقيمي"مردودعىلاحلصولمنتُمكلِّنحموسب

ّاليتاملعرفةيف .الوقتطوالوتتبلورتتشكل

رشاداملرشوعيُرافَق وموادّلاملرشدينّوللمدرلسنيمزتامنةواس تكامالتاب 

.مساعدة

|هناانقراملرشوع،يفوالتسجيلاملزيدلقراءة|
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https://artzi.lms.education.gov.il/course/view.php?id=12964
https://artzi.lms.education.gov.il/course/index.php?categoryid=36
https://artzi.lms.education.gov.il/course/view.php?id=12965
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/execution-task-in-arabic/explanation-movies
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/writing_project/


"صورة إسرائيلّية"مشروع 
،التعلّلتطبيقيفيسمحرايديّلمرشوع قالبحثالتفاعلل ةأ حداثّ ركلزترمقيلة،بيئةخاللمنوالتعمل لةومّرهامل تكزي س نة70خاللالبالد،صورةشلكل

ىلتزنيهلميكنقتطبياملدرسة؛يفحائطعىلللتعليقمعدّلزمنّلحمور:أ قسامثالثةعىلالرمقيلةالبيئةهذهحتتويادلوةل،قياممنذ ،النقلالالهاتفا  اذليكل

رسائيليلةصورة"لوحةمقابلنكونعندماللتفعيلُمهيَّأ ّوهو اعس بعون"العنكبوتيلةالش بكةعىلموقعاملطبوعة؛"ا  ن"ام  قتعلمييلةموادّليتضمل للتعمل

.خمتلفةوفعاليلات

رسائيليلةصورة"مرشوعاس تخدامميكنمك ،التعلميسريورةيف"ا  عطريقعنوالتعلل .التعلمييّلهنجابملصةلذاتمواضيعيفالتوسل

العّعىلّمزيدّمنّاملعلوماتّحولّاملرشوع،ّانقرّهنا | |لالطل

الحّيز التربوّي 

اومستودعًاافرتاضًيارقمًياتربوّيًامركزًايعترب
وحداتمي ة،التعليواملضامنيللمواد احديثًا

أفالم،عمقاطتنفيذي ة،مهام اتعليمي ة،
...غريهاوا،إثرائي ةومواد اتعليمي ةألعاب

|هنانقرا|الرتبوي ،احلي زإىلللدخول
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http://edu.gov.il/special/israel70
http://edu.gov.il/special/israel70
http://pop.education.gov.il/


م عن بعد
ّ
استكماالت بطريقة التعل

"االئتالف مقابل االختالف"نموذج 

ةمضن لّاالسكراتريةقامت"معّنذوالتعلّل"اال صالحخطل ببناءةلرتبوي

عنوانحتتيلة،العنكبوّتالش بكةالش بكةعرباملهنّلرللتطوّلمنوذج

عىلكزترتاس تكامالتعنعبارةوهو"الاختالفمقابلاالئتالف"

مالءمةويمتّل(ةالتعلمييلّاملواضيع)املعرفةجماالتمجليعمشرتكةوحدات

،بشكموضوعلكّلالوحدات ّل رشافذكلويكونخا لّمّفاب  يشت

.التعلمييلةاملواضيع

.مزتامنةوغريمزتامنةبلقاءاتبعد،عنالتعلّلعىلالمنوذجهذايرتكز

|هناانقروالتسجيل،املزيدلقراءة|

محوسبة تعليمّية وحدات 

 التفاعلّي 
ّ

في منّصة الصف

ةخاللمن ة"ال يعابالعملخطل ّمنصل طوامقبني"التفاعلّلالصفل

ليتالرمقيلةواملواردالوحداتعددارتفعاملعللمني رتطال البيئةهذهيفول

:الرمقيلة

ات▪ ضامنيمينتجونمعللمون"مرشوعمضنرمقيلةووحداتهممل

|هناانقر|."رمقيلة

التكنولوجياّوالعلومأ س بوع"مضنتطويرهاتّلوهمامّلاليلاتفعّل▪

ربيه،طمحد.دمعابلتعاوناملنرصم،أ ذارشهريف،"احملوسب

لش مرشداتيدعىلّوالعربيلة،املدارسيفوالتكنولوجياالعلوممفت

|هناانقر|.العلوم

عدادهااملعللمونقامتعلمييلةوحدات▪ .اخملتلفةالتالاس تكاممضناب 

|هناانقر|

ىلالاس تكاملهذاهيدف تطويرأ جلمنةاملهنيّلابملعرفةاملعللمنيتزويدا 

نحموس بة،تعلمييلةوحدات رعنارصعىلتتضمل ،التنول خاللمنالرمقيل

الس نةهذهيف.والعرشينالواحدالقرنيفاملتعلّلأ داءاتعىلالرتكزي

العربيلة،اللغة:اليةالتاملواضيعيفالس تكامالتالتسجيلاببس يفتتح

.والرايضيلاتالتارخيالعلوم،

|والتسجيلاملزيدلقراءة|

تطوير التنّور الرقمّي : االستكمال
 التفاعليّ 

ّ
في بيئة الصف

دروس ُمسّجلة في الرياضّيات 

لةمركلزةمرشدةرواشدة،سهىىاملعللمةقامت الرايضيلات،ملوضوعقطري

داةالّ طةبواسات،الرايضيّليفوأ س ئةلدلروسرشوحاتبتسجيل

ليت،apowersoftاجملانيلةالرمقيلة ىلعحركةكّلبتسجيلتسمحوال

ماكنمكالصوت،معاحلاسوبشاشة هبدفتالتسجيالهذهاس تخداماب 

:روابط.املراجعة

|املوقعاس تخدامرشح|apowersoftموقع|ادلروسرشح|
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http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/interactive_class/home/uites
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/sc-w-2018/
http://saf.galim.org.il/page/27587
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/interactive-class-ararbic.aspx
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_explanation_a/home/hwdwt-wnhlym/film
https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/subject_explanation/home/hwdwt-wnhlym

