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محتويات النشرة

حموس بةجبروتامتحاانت 

الرتبويز احلّيز 

ةويهابملذكزر،الصيغةوردت .سواءحدز عىلاجلنسنيا ىلموّجز

زة الأاكدمييزة عرب ال نرتنت  (התיכון האקדמי המקוון)املدرسة الثانوي

(שיעורים פרטיים ברשת)دروس مساعدة عرب الش بكة 

اس تكاملت بطريقة التعّلز عن بعد

ر الرمقيز الاس تكامل  بيئة الصفز التفاعلز يف تطوير التنوز

حموس بة تعلمييزة وحدات 

ةل يف الرايضيزات  دروس ُمسجز

ة بيداغوجيا رمقيزة-مهنج تعلمييز يف الثقافة العامز

أأدوات رمقيزة ل نشاء امتحاانت حموس بة

بدائل يف التقيمي يف بيئة رمقيزة

عداد، تصممي وتنس يق :ا 

لياس جنزار، مرشد قطريز يف احلوس بة .ا 

اف،  زة يف احلوس بةفاداي ندز .  مرشدة قطري

زة يف احلوس بة،راوية بولس .  مرشدة قطري

نرتة تركّي ومتابعة سريورة ال عداد، استشارة بيداغوجيز  :حاسوبيزةا 

.أأمين زعيب، مفتزش البيداغوجيا احملوس بة

:ا رشاف ومتابعة

.ع العربز للتعلمي يف اجملمتكبريعبد هللا خطيب، مدير قسم 

طاقم اإلعداد

مة النشرة مقد 
مالتالميذاللس تقبأأبواهبااملدارسافتتاحومعس نةكز يفكعادتنا نقدز

سريورةتعزيزيفلتسامهوأأدواتمضامنيموارد،املعلزمني،لطوامق

.والتقيميالتعّلز التدريس،

ووحداتدروستطويريفتساعدتعلمييزة،رمقيزةبيئاتأأيديمكبنيفوضعنا

زةوهمامز تعلمييزة منمتكزهنمواقعيزة،اربجتيفاخلوضللتالميذتسمحتنفيذي

منلصحيح،اابلشلكالتكنولوجياواس تخدامواس تغاللاحلوس بة،همارات

،بشلكاملعرفةبناءأأجل مبشاركةالتعاونز التعّلز خاللمنخشيصز

زلتعزيرمقيزةبيئاتفناأأض كذكلالعليا؛التفكريا سرتاتيجيزاتوتمنيةالزمالء،

.الاختباراتل عدادوأأدواتوالتقوميالتقيميمعليزة

ضافة هماتقالزيتواملبادراتالربامجنضيفأأنارتأأينالهذاا  الرتبيةوزارةدز

الفرصوتوفريلعلميز احتصيلهمرفعهبدفللتالميذ،جمانز بشلكوالتعلمي

رال لربامجروابطوأأوردانكام.اجلامعيالتعلميعىللالنكشاف املهنز تطوز

.ختالفالامقابلالئتالفمنوذجحسب"بعدعنالتعّلز "بطريقة

مل عطاكمك وعافيتمكأأمتّنز مجليعمك س نة دراس يزة موفزقة، وكز عام وأأنمت باك

ابحرتام

زعيبأأمين 

انقر على الرسم أدناه  -موارد ومعلومات شاملة  ملديري املدارس

https://edu.gov.il/mazhap/Development/about/principal-spotlight/Pages/principals-spotlight.aspx
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زة الأاكدمييزة عرب ال نرتنت  (התיכון האקדמי המקוון)املدرسة الثانوي

زةللسكريتاريةمشرتكبرانمج عنعبارةوهو،أأبيب-تلوجامعةالرتبوي

زفةأأاكدمييزةمساقات" ،(MOOC)"رتنتال نش بكةعربتمتز مفتوحةمكث

مجليعاجلامعيز التعلميوجتربةملاكشفةمتساويةفُرًصاادلوراتهذهفتوفزر

بطيعيس ت .اجلغرايفز املوقععنالنظربغضز اجملمتع،رشاحئ املدرسةطالز

زة فالثانوي ،التعلميعىلقربعنالتعرز أأجلمننقاطميعوجت اجلامعيز

ماكأأماهممتُفتحكذكلاملس تقبل،يفاجلامعيزةادلراسة لدلراسةالقبولنيزةا 

.(معيزنةبرشوط)"بس يخومرتي"امتحانبدون

صت ضافيزةساعاتالرتبويةالسكريتاريةخصز فوقاملدارسيفمنيللمعلز ا 

يفال نرتنتش بكةعربأأاكدمييزةدورةتعلميفهيايمتز الزيتالابتدائيزة

.ادواقتصالنفسعّلكميياء،فّيايء،بيولوجيا،:املواضيع

|هناانقر|املزيدلقراءة

|هناانقر|للتسجيلادلعوةمنشور

|هناانقر|الطلبلتقدميمنوذج

الساعةيف5.9.2019امخليسيومهوالطلباتلتقدميالأخرياملوعد

15:00.

:املساقيناأأن وقدالنارصة،يفاجلليلمدرسةمنلطالباتصورة

طاريفالبيولوجيا،موضوعيف"الڤريوساتنزمتعالوا" املدرسةا 

زة המקווןיהאקדמהתיכון-ال نرتنتعربالأاكدمييزةالثانوي

|هناانقر|الفيس بوكيفلال عالنرابط

ال نرتنتعربافرتاضز والتعّلز للتقويةمركًزاالرتبيةوزارةأأقامت

ب عطاءهبدفللطالز يفرغبيطالبللكز ومساعدةاس تجابةا 

زة،اللغةات،الرايضيز :التاليةاملواضيعيفحتصيالتهحتسني ال جنلّيي

زةاللغة .العربيزةواللغةالعربي

قابل،مدونمنالظهر،بعدماساعاتيفيمتز والتعّلز ادلمع

ب .رشع الثانالصفز حتز السابعالصفز منللطالز

|هناانقر|الربانمجيفللتدريسللمعلزمنيدعوة

|املزيدلقراءة|

https://edu.gov.il/mazhap/Development/Pedagogia-Digital/online-academic-hschool/Pages/online-academic-hschool.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/portal/tavchinim_kurs_academy_tashap.docx
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.MAZHAP.haktzavot.online_course_pe.xsn
https://www.facebook.com/PedagogicalSecretariat/posts/1278945765600380
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/kol_kore_lemorim_shiurim_pratiim.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/shiurim_pratiim_bareshet1.aspx
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م عن بعد
 
استكماالت بطريقة التعل

"االئتالف مقابل االختالف"نموذج 
ةمضن ز الرت السكراتريةقامت"معّنذوالتعّلز "ال صالحخطز ببناءةبوي

عنوانحتتة،العنكبوتيز الش بكةالش بكةعرباملهنز رللتطوز منوذج

عىلترتكزاس تكاملتعنعبارةوهو"الاختالفمقابلالئتالف"

مالءمةويمتز (ةالتعلمييز املواضيع)املعرفةجمالتمجليعمشرتكةوحدات

،بشلكموضوعللكز الوحدات رشافذكلويكونخاصز يشمفتز اب 

.التعلمييزةاملواضيع

.مزتامنةريوغمزتامنةبلقاءاتبعد،عنالتعّلز عىلالمنوذجهذايرتكز

|هناانقروالتسجيل،املزيدلقراءة|

تطويرأأجلمنةاملهنيز ابملعرفةاملعلزمنيتزويدا ىلالاس تكاملهذاهيدف

رعنارصعىلتتضمزنحموس بة،تعلمييزةوحدات ،االتنوز خاللمنلرمقيز

الس نةهذهيف.والعرشينالواحدالقرنيفاملتعّلز أأداءاتعىلالرتكّي

العربيزة،اللغة:يةالتال املواضيعيفلس تكاملتالتسجيلاببس يفتتح

زة،اللغةالعلوم، .والرايضيزاتاملدنيزاتالعربي

|هناانقر-للتسجيل|املزيدلقراءة|

ر : االستكمال  التفاعلي  الرقمي   في تطوير التنو 
 
بيئة الصف

،التعّلز تطبيقيفيسمحرايديز مرشوع قالبحثالتفاعلز ةأأحداثً ركززترمقيزة،بيئةخاللمنوالتعمز زةهامز تومركزي البالد،صورةشّكز

ميكنتطبيقاملدرسة؛يفطحائعىلللتعليقمعدز زمنز حمور:أأقسامثالثةعىلالرمقيزةالبيئةهذهحتتويادلوةل،قياممنذس نة70خالل

،النقزالالهاتفا ىلتزنيهل العنكبوتيزةالش بكةعىلموقعوعة؛املطب"ا رسائيليزةصورة"لوحةمقابلنكونعندماللتفعيلُمهيَّأأ وهواذليكز

قتعلمييزةموادز يتضمزن"عاًماس بعون" عل رشوعامل اس تخدامميكنمك.خمتلفةوفعاليزاتللتعمز |.التعلمييز ابملهنجصةلذاتمواضيعيفلتوسز

الع |هناانقراملرشوع،حولاملعلوماتمنمزيدعىللالطز

ة"مشروع  "صورة إسرائيلي 

https://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/interactive-class-ararbic.aspx
https://docs.google.com/document/d/136mok8YY9j7a8XbFivY2BcZqEZFCjMRpohY4hwGiCfE/edit?usp=sharing
http://edu.gov.il/special/israel70
http://edu.gov.il/special/israel70
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ة وحدات  محوسبة تعليمي 

 التفاعلي  
 
ة الصف في منص 

ةخاللمن ة"ل يعابالعملخطز طوامقبني"التفاعلز الصفز منصز

زيتالرمقيزةواملواردالوحداتعددارتفعاملعلزمني رتطال البيئةهذهيفوز

:الرمقيزة

ضامنيمينتجونمعلزمون"مرشوعمضنرمقيزةووحداتهممزات▪

|هناانقر|."رمقيزة

التكنولوجياو العلومأأس بوع"مضنتطويرهاتز وهمامز اليزاتفعز ▪

ربيه،طمحد.دمعابلتعاوناملنرصم،أ ذارشهريف،"احملوسب

مرشداتيدعىلو العربيزة،املدارسيفوالتكنولوجياالعلوممفتزش

|هناانقر|.العلوم

عدادهااملعلزمونقامتعلمييزةوحدات▪ .اخملتلفةلتالاس تكاممضناب 

|هناانقر|

ات  لة في الرياضي  دروس ُمسج 

زةمركززةمرشدةرواشدة،سهى املعلزمةقامت الرايضيزات،ملوضوعقطري

داةالأ طةبواسات،الرايضيز يفوأأس ئةلدلروسرشوحاتبتسجيل

ىلعحركةكز بتسجيلتسمحوالزيت،apowersoftاجملانيزةالرمقيزة

ماكنمكالصوت،معاحلاسوبشاشة هبدفتالتسجيالهذهاس تخداماب 

:روابط.املراجعة

|املوقعاس تخدامرشح|apowersoftموقع|ادلروسرشح|

ةالثقافةفيتعليمي  منهج ةبيداغوجيا-العام  رقمي 
(يزةرمق بيئةيفللعملحياتيزةهمارات)العرصنعيش:بعنوان

ةاالثقافةبرانمجمضن"العرصنعيش"التعلمييز املهنج للصفوفلعامز

يفالعملاراتهموتطويرلتمنيةالربانمجهيدف.س نوايً ساعة30العارشة

.الرمقيزةيداغوجياالب اجيابيزاتاس تغاللالطالبسيساعدممارمقيزةبيئة

|هناانقر|للمهنجرابط

ز التربوي   الحي 

للمواد احديثًاومستودًعاافرتاضًيارقميًاتربوّيًامركزًايعترب
مقاطعتنفيذي ة،مهام اتعليمي ة،وحداتالتعليمي ة،واملضامني

...وغريها،إثرائي ةومواد اتعليمي ةألعابأفالم،
|هناانقر|الرتبوي ،احلي زإىلللدخول

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
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
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/PedagogyaDigitalitHaskala.pdf
http://pop.education.gov.il/
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زةالسكراتريةتتابع طارمضنالرتبوي معابلتعاون"داغوجيزةالبيادلفيئة"ا 

زةال دارة دارةالرتبوي ىل،املعلوماتوتكنولوجيزةاحلوس بةوا  توس يع،ا 

تقنيزاتىلعاملعمتدةاحملوس بةالبجروتامتحاانتوتفعيلتطوير

رة دةابلوسائطغنيزةمتطوز .املتعدز

ز السكراتريةيف"البيداغوجيزةادلفيئة"تعمل يفالتنويععىلةالرتبوي

واملشاركةميالقالتفكري،ودمجوالتقيميالتعّلز التدريس،طرائق

.والعرشيناحلاديالقرنوهماراتللمتعلزمنيالشخصيزة

تقنيزاتعىلدتعمتوأأس ئةلمضامنيعىلاحملوس بةالامتحاانتتش متل

مة معليزةجيعلاممز حمأاكة،تطبيقاتخرائط،قصرية،أأفالممثلمتقدز

دةالتعّلز  ا ىلالانتقالمندفاله.للمتعلزمنيومالمئةممتعةاحلواس،متعدز

معلييتز يفولوجياللتكنالأفضلالاس تعاملتشجيعهواحملوسبالتقومي

احلاديللقرنوالتعلميالرتبيةّجازمالءمةمنكجزءوالتدريسالتعّلز 

.والعرشين

محوسبةبجروتامتحانات 

-2019اليةاحلادلراس يزةالس نةيفحموس بةجبروتامتحاانتجتري

زةاللغة:التاليةاملواضيعيف2020 -اجلغرافيا،(14387)العربي

والكميياء،(43387)البيولوجيا،(57387)والبيئةال نسان

.املدارسرغبةحسبالعربز اجملمتعيف(37387)

يفمتحاانت،الال جراءوالتسجيلالتقنيزةاملتطلزباتاملزيد،لقراءة

|الرتبويز للتطويرأأ قسم|

صةال نرتنتعربرمقيزةبيئة امتحاانتل نشاءانز جمبشلكللمعلزمنيخمصز

يمتز .للتالميذردودومتقيميوتقدميتصحيحهاللتالميذ،مدرس يزةحموس بة

والتعلمي؛رتبيةاللوزارةالتابعاملس تخدمامسطريقعنالبيئةا ىلادلخول

.حموس بةلمتحاانتمناذجعىلأأيًضاالبيئةوحتتوي

زةالتكنولوجيامركزقبلمنالأداةتطويرتز  قسمطلببحسالرتبوي

والتعلمي،الرتبيةوزارةيفالامتحاانت

:مساعدةروابط

نشاءللبيئةرابط| |حموسبامتحانل نشاءمرشد|امتحانل 

ة إلنشاء امتحانات محوسبة أدوات رقمي 

ة التفاعلز الصفز منصز

اليز وتطويرل نشاءللمعلزمنيجمانيزةرمقيزةبيئة تعلمييزةووحداتهمامز ات،فعز

وحداتلتطويريئةالب هذهاس تخداماملعلزمنيوابس تطاعةالعربيزة،ابللغة

زة،وهمامز  حديثًاويرهاتطتز كذكل.التالميذتدريبهبدفتنفيذي

دارة"تدمعفأأصبحت .عاونيزةتخارجيزةمواردواستيعاب،"التعّلز ا 

رشادالرمقيزةالبيئةعىلاحلصوليفيرغبمن ،بشلكوا  عليهجمانز

ه لكرتونز ال  الربيدعنوانخاللمناحلوتس ندس:للس يزدةالتوجز

sondos@snunit.org.il:التايل

|تعلمييزةوهماموحداتمواردالتسجيل،املزيد،لقراءة|

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


وزارة التربية والتعليم-משרד החינוך 
אגף בכיר חינוך בחברה הערביתלפיתוח  פדגוגי' אגף א

قسم كبير التعليم في املجتمع العربي  للتطوير التربوي  ‘ قسم أ

ة البيداغوجيا الرقمّية  2019/أيلول–نشر
2019/עלון הפדגוגיה הדיגיטלית ספטמבר

وسبالتقيمي بواسطة ملفز الوظائف احمل-مرشوع الكتابة

عواضيعممضناملدرسةيفادلاخلز التقومي/التقيميبدائلأأحدهو التوسز

ق .يزةالعرب اللغةموضوعيفالبجروتعالمةمن%30تشلكز اليتوالتعمز

ىليرتكزاذليالكتابةمرشوع ،واملالاكتبالطالببنيحوارا  لمتكنيعّلز

ب ،مكنتجليزةالأوز ابلكتابةالاكتفاءدونكتاابهتم،تطويرمنالطالز بلنايئز

داتمنعددصياغة ،مبساعدةاملسوز أأجناسيعابا  يتضمزنواذلياملعّلز

أأدواهتاابس تخدام،"فدرايغوغل"بيئةيفالتعّلز يمتز .الكتابةيفخمتلفة

ىليرتكزتعّلز عىلتساعدالزيتوتطبيقهتا ميكزنوتعّلز واملشاركة،التعاونا 

أأنز كام.الئهوزمالطالبوبنيواملعّلز الطالببنياملتواصلاحلوارمن

دارة يف"تقيمي"ودمردعىلاحلصولمنتُمكزِّنحموسبجماليفالتعّلز ا 

.الوقتطوالبلوروتت تتشلكز اليتاملعرفةيفومشاركةحقيقيز توقيت

رشاداملرشوعيُرافَق وموادز املرشدينو للمدرزسنيمزتامنةواس تكاملتاب 

|هناانقراملرشوع،يفوالتسجيلاملزيدلقراءة|.مساعدة

ة زةاملهمز دذاتيزة،تعّلز طريقةيهالتزنفيذي أأوقضيزةاملتعلزمونهيافحيدز

ةمنومس تنبطةمس توحاةمشّكة طارقصز بواقعومرتبطةاملعّلز يعرضهاا 

هُمنتجحتضريعىليرتكزحاًل لهاجيدواأأنوحياولونحياهتم مجلهورموجز

د،هدف ؛يفوعرضهحمدز البديل،التقيميطرائقا حدىويهالصفز

تعاونز شلكب فهياالتعّلز ويمتز ،البجروتعالمةمن%30الطالبمتنح

قالتخاللمنالبحث،هماراتابس تخدامصغريةمجموعاتيف يفعمز

رهماراتوتطويراملعرفة،جمال ا ىلابل ضافةب،الطالز عندالرمقيز التنوز

زماخملتلفة،التفكريمس توايت تواصالوتُتيحالتعّلز ةجتربالطريقةهذهتمت

.اليومز والواقعالنظريز التعّلز بنيمعليزا

دارةتعاونيزة،نداتمست يفللكتابةخمتلفةأأدواتالرمقيزةالبيئةتوفزر وا 

عةةرمقيز منتجاتوبناءنقاش،مجموعاتيفافرتاضز نقاش :مثلمتنوز

نرتنتمواقعأأفالم،مقاطعمعروضات، .رمقيزةوأألعابا 

|توضيحيزةأأفالم||هناانقروالاشرتاك،املزيدلقراءة|

.ةالبيئلس تخدامالتسجيلحولرساةلسرتسلقريًبا•

.ابلوزارةاصز اخلاملس تخدمامسبواسطةيمتالرمقيزةللبيئةادلخول•

ة  ة التنفيذي  ة)املهم  (اإلجرائي 

ة بدائل في التقييم في بيئة رقمي 
قالتعّلز تطوير ىليدعواملعّن،ذياملتعمزِّ لا  عىليرتكزربويز تحتوز

ىلاملعلوماتحفظعىليعمتداذليالتعّلز منالانتقال فهمعىليعمتدعّلز تا 

ق يالأمر.والتفكريالتعّلز عىلالقدرةوتطويرللمضامنيمتعمز اذلز

.املدارسيفاملتداوةلوالتقيميالتعّلز التدريس،بطرائقتغيرًيايس توجب

لس تخداماريعومشجتربةعيزنةتنفيذيفالناحجةالتجاربضوءوعىل

رمقيزةبيئاتتطويرب نقومأأنارتأأيناالتعلمييزة،السريورةيفرمقيزةأأدوات

تسهزلأأخرىةّجومنّجة،منالرمقيز التكنولوجز التسارععرصتناسب

.والتقيميالتعّلز معليزة

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/writing_project/
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/execution-task-in-arabic/home
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/execution-task-in-arabic/explanation-movies

