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خصيّ  مة لبرنامج الموضوع الشَّ  سنوات تعليميَّة  12 -مقدِّ

رًا حبتلناٍت ومتَّ ِإنعاُشُه وتنظيمه من جديد لكي يتالَءَم َمَع  ، قد مرَّ مَؤخَّ ِإنَّ الربنامج التَّعليميَّ لكتابة عمل شخصيٍّ
بويِّ لربنامج "هيال".  املفهوم الَّتَّ

 
ب يف مسار   سنوات تعليميَّة. 12الربنامج ُمَعدٌّ للطُّالَّ

 ساعة تعليمّية 50-40حجم الربنامج حوايل 
ُن التَّشديد على هِذِه املواضيع. بويَّ اأَلساسيَّ لربنامج "هيال"، ويتضمَّ ل ِمَن الربنامج، املفهوَم الَّتَّ  يعِرُض القسم اأَلوَّ

يرُسُم القسم الثَّاين مسار التَّعليم خطوًة خبطوة. يف كلِّ خطوة، جتدون ِإرشاداِت التَّنفيذ للمعلِّم والطَّالب، وموادَّ 
ة.تعليميَّة ُمساِعدة يف املوضوع، وفعَّاليَّاٍت ٱفتتاحيَّة، ومهامَّ للتَّنفيذ، َوِمئَشارًا، وردوَد فعٍل، وَأسِئَلة للتَّغذية امل  رَتدَّ

 
 الّنقاط

 50% الّسريوة والعمل املرافق
 20% املنتج

 30% العرض
 

 للمعلِّم
اتّ  اه التَّعلُّم الذَّ م والنُُّموَّ بِٱجتِّ خصّي، يُعَتبَ ُر أَداًة تتيح للمتعلِّم التَّقدُّ ، وممارسة حتّديات ِإنَّ العمل يف ِإطار املوضوع الشَّ

 فكريَّة من خالِل ٱختباره اخلاّص.
َق يف حبث املوضوع، اّلذي ٱختاره مبحِض ِإرادته، للتَّفتيش عن معلوماٍت لطرح َأسِئلة، يُِتيُح  ِإعداد العمل للطَّالِب التَّعمُّ

 ولتنظيم املعلومات، ولدمج النُُّصوص. عمليَّتا التَّدريس والتَّعليم احملوسب تُراِفَقاِن الطَّالب على طول الطَّريق.
َدة، من خالهلا يبين  تُِتيُح كتابة العمل للطَّالب التِِه التَّفكرييَّة. ِإعداد العمل يُعَتبَ ُر عمليَّة تفكرييَّة ُمَعقَّ تفعيل ُمَؤهِّ

 الطَّالب معلوماتِِه، وما يريُد َأن يقوَلُه أَيًضا.
روع يف التَّفتيش َعِن املعلومات رَ  -من َأجِل ِإعداد العمل، على املتعلِّم الشُّ ة له سلًفا. على الطَّالب املعلوماِت غرِي املتيسِّ

كل املالئِم.  بناُء هيكل هذه املعلومات، وَأن يصوغها لصورة معيَّنة لكي يعرضها بالشَّ



يت يُعَتبَ ُر ِإعداد العمل ِإحدى الطَّراِئِق لتقييم قدرات الطَّالب، َولتطبيق املضامني النَّظريَّة اّليت تعّلمها وكذلك املهارات الّ 
 عداد عمِلِه.ٱكَتَسَبها من خالل إِ 

ُعور  َل َأساًسا لتعزيز شخصيَّة الطَّالب، وترفع ِمَن الشُّ َأِضْف ِإىل ذلك، َأنَّ كتابة عمل شخصيٍّ من شأِِنا َأن ُتشكِّ
 بقدراتِِه وثَقِتِه وِإمكاناتِِه.

 ِإنَُّه َلمشروٌع مبينٌّ، يف ِنايته على الطَّالب َعرُض ُمنَتٍج.
 

 ِإرشاداُت العمل:
يًصا ملساعدة املعلِّمني يف توجيِه الطَّالب يف سريورة العمل وِإرشاِدِه. ِإنَّ وظيفة املعلِّم هنا، هذا  الكتيُِّب قد أُِعدَّ ِخصِّ

 هي التَّوجيه ومرافقة الطَّالب من ناحية مهنيَّة، ومساعدته يف ِإعداد العمل.
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ه:  وظاِئُف المعلِّم الُمَوجِّ

 وف َِّر للتِّلميذ أَقصى اإِلمكانيَّات ليتسىنَّ له العمُل بشكٍل مسَتِقلٍّ.. َأن ي1
 . َأن يساِعَد التِّلميذ يف التَّفتيش عن مصاِدِر املعلومات املهنيَّة واحملتلنة، املالئَِمة ملوضوع العمل.2
اذ قراراته يف سياق العمل. 3 َه التِّلميَذ ِإىل كيفيَّة ٱستخدام حرِّيَّة ٱِّتِّ  . َأن يوجِّ
ُعوباِت يف املضمون َأو صعوبات شخصيَّة، والتَّفتيش َعِن الطَّراِئِق ملواجهة هِذِه 4 َد َمَع التِّلميذ، الصُّ . َأن حيدِّ

 الصُُّعوبات.
َي عند التِّلميذ جانب االب5 اّت.. َأن ينمِّ  تكار، وُحبَّ االستطالع، واملثابرة والنَّقَد الذَّ
 . َأن يرِشَد التِّلميذ يف كيفيَّة بلورة املعلومات اّليت مجعها، وتنظيم كتابة العمل.6
 

ه:  مهامُّ المعلِّم الُمَوجِّ
 ِإكساب: 
 .أَدوات لالختبار بني املواضيع املثرية لالنتباه/املمكنة 
 اِت وَأساليِبها )ُكتب؛ مقاالت؛ ِإنَّتنّت؛ خمازن املعلومات؛ ِاختصاصيُّون يف اجملال؛ تنوُّع طرائق مجع املعلوم

 وغريها(.
 .مج بني املعلومات ِمَن املصادر املختلفة  الدَّ
 .حتديد معايرَي لالختبار 

 
 وساطة ومرافقة يف:

 .خلق االهتمام وُحبِّ االستطالع 
  عة ملواضيع معيَّنة، َمع خصيَّة يف ٱختبار املوضوع.طرح ِإمكانيَّات متنوِّ  ِإمكانيَّة املبادرة الشَّ
  خصيَّة للتِّلميذ، مبا خيصُّ سريورة توجيه ومساعدة يف توضيح مفهوم الطُّموح، واأَلهداف والغايات النِّهائيَّة الشَّ

 كتابة العمل.
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 مبىن برنامج العمل:

 القسم اأَلوَّل: وحدات البناء اأَلساسيَّة:
مة للمعلِّم               • باب اّلذين يف ضائِقة. •مقدِّ  تعليم الشَّ
 دمج احلاسوب      •ثقيٌف ِإنساينٌّ َوِقَيِميٌّ    ت •
 طرائُق للتَّقييم                      •التَّعليم هبدف الفهم         •

عدد 
 النِّقاطالنِّسبيّ 

 عدد ساعات 
 التَّعليم المقتَ َرَحة

وتفصيل المهامّ المعرفة   القسم الثَّاني: 
 سيرورة التعليم

 ِإرشادات للمعلِّم   
%5 أُسبوعيَّة ساعة 3  ح    منوذج للتَّعارف، تصفُّ

 مواقع مثرية لإلهتمام 
 مشس التَّداعيات

 حكمة اجملموعة
ختيار املوضوعاِ   

ختيار اِ  -الخطوة األولى
 الموضوع

%5 أُسبوعيَّةساعة  4  ملاذا ِمَن املهمِّ طرح اأَلسِئلة؟  -فعَّاليَّة ٱفتتاحيَّة 
 ممارسة طرح اأَلسِئلة 

 كتابة نصٍّ لسَؤاٍل مفيد

الخطوة الثَّانية: طرح 
 اأَلسِئلة

%10 أُسبوعيَّةساعة  6  معلوماتأَيَّة مصادر  -فعَّاليَّة ٱفتتاحيَّة   
 معروفة لك؟

ما هي مصادر املعلومات املوجودة؟  -معرفة  
املعلومات؟ كيف نفتِّش َعِن   

املعلومات؟نقيُِّم كيف   
النَّاشريناحلفاظ على حقوق    

 التَّفتيش بِٱستخداِم رموز ومفاتيح -املهاّم 
عة للمعلومات  ِإجياد مخسة مصادر متنوِّ

ليَّة باملصادر  ِإعداد قاِئَمة أَوَّ

 الخطوة الثَّالثة:
عن مصادر التَّفتيش  

 المعلومات



%10 ساعة  10 
 أُسبوعيَّة

كيف نقرأُ بُأسلوب ُمثِمر؟  -املعرفة  
ة؟  ُص األُمور املهمَّ  كيف نلخِّ

قراءة وتلخيص ِمَن مصاِدِر املعلومات -املهاّم   

 الخطوة الرَّابعة:
 معالجة المعلومات

 قراءة وتلخيص
%10 ساعة  10 

 اسبوعّية
مج  -فعَّاليَّة ٱفتتاحيَّة جتسيد لعمليَّة الدَّ  

املعلومات؟كيف ندمج   -معرفة  
ما اّلذي نعتربُُه نصًّا سليًما؟ -مبىن النَّصّ   

دمج وتلخيص لنصٍّ منطقيٍّ متواصل -املهاّم   
 ِذي صلة، ومنظٍَّم حبسب املبىن

 الخطوة الخاِمَسة:
مج  الدَّ

تبين المعلوما  
 والكتابة

%10 ساعة اسبوعّية 6  معرفة أَقسام العمل املختلفة           -املعرفة  
علميَّة موثوقة مقابل كتابة شخصيَّةكتابة       

 عاطفيَّة 
كتابة مراحل العمل املختلفة خطوًة   -املهاّم 
 خبطوة

اِدَسة:  الخطوة السَّ
 تصميم العمل

 والكتابة

%20 ساعة اسبوعّية 6  دة  -املعرفة   معرفة أَدوات تكنولوجيَّة متعدِّ
 إِلعداد

املنَتج   
ة ِإعداد ُمنتج يعِكُس َأساس العمل  -املهمَّ

 وتصميَمُه 

ابعة:  الخطوة السَّ
 إعداد المنَتج

%30 ساعة اسبوعّية 6  ممارسة الوقوف أمام مجهور  -فعالّية افتتاحّية 
 ونقل رسائل

قواعد لنقل معلومات أمام مجهور  -معرفة
 مبستوى الّشكل واملضمون

عرض سريورة العمل واملنتج -مهّمة  

 الخطوة الثَّامنة:
 عرض العمل
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ل  وحدات البناِء اأَلساسيَّة -القسم اأَلوَّ

مة للمعلِّم  مقدِّ
دة بوترية عالية. هذه التَّغيريات جتُد هلا تعبريًا يف جماالت  عة واملتجدِّ نعيش اليوم يف عامل مليٍء وغينٍّ باملعلومات املتنوِّ

بية، واالقتصاد، والعلوم،   والتِّكنولوجيا.الَّتَّ
يات اّليت تضعها أَمامنا هذه التَّغيريات، على جهاز التَّعليم ِإتاحة الفرصة أَمام التَّالميذ  َن من مواجهة التَّحدِّ لكي نتمكَّ

ة هبم، لتطوير قدرات العمل اجلماعّي، َوتشجيع ُحبِّ االستط الع لتنمية وتطوير قدراِِتِِم التَّفكرييَّة والتَّعليميَّة اخلاصَّ
 الفطريِّ لديهم، وكذلك َأن نتيح هلم فرصَة التَّعبري عن قدراِِتِْم كمجموعة.

بية، مواطنو املستقبل، حباجٍة لقدرات تفكرٍي مبستًوى عاٍل، تتيح هلم بناء املعرفة بشكٍل مستقلٍّ من  خرِّجيو جهاز الَّتَّ
اذ قرارات خالل تفعيل أُسلوب التَّفكري املستقلِّ واخلاّلق. هذِه اإِلمكانيَّ  ة تتيح هلم مالَءَمة أَنُفِسِهم للواقع املتغريِّ والِّتِّ

 بشكٍل متَّزن.
 لتحقيق هذه القدرات لدى التَّالميذ، جيب علينا تغيري طرائق الّتدريس وَأساليبه، وتغيري التَّعلُّم والتَّقييم.

ز على حفظ امل علومات عن ظهر قلب، ِإىل أُسلوب التَّعليم ذي هذا التَّغيري مرتبط باالنتقال ِمَن التَّعليم اّلذي يركِّ
د على تطوير الفهم العميق للمضامني وعلى قدرات التَّعلُّم والتَّفكري.  املعىن، اّلذي يشدِّ

" بُأسلوب البحث وطرح اأَلسِئلة، يستِنُد ِإىل وجهة النَّظر هذه وميكن تطبيُقها  خصيِّ ِإنَّ تعليم برنامج "املوضوع الشَّ
 االت العلميَّة.يف مجيع اجمل

 الفيلسوف اأَلمريكّي الكبري، جون ديفاي، تطرََّق ِإىل اجلوانب الثَّالثة للتَّعليم ذي املعىن:
 اِكتساب تطبيق املهارات؛ 
 فهم طريقة ِإنتاج املعرفة؛ 
 .فهم ملواضيع ومضامني جوهريَّة 

 تلقاِء نفِسها. حبسب ٱدِّعائِِه، ِإنَّ املعلومة ذاَت املعىن ال ميكن َأن تُعلََّم من
 املعرفة ليسِت ٱستيعابًا للمعلومات فقط، بل شكاًل من َأشكال التَّطبيق الذّكيِّ للمعلومات.

حبا،، ِإنَّ املشاركة الفعَّالة فقط، يف التَّحوُّل من جمرَِّد التَّخمني للتَّعبري َعِن الرأي ِإىل وضٍع يكوُن فيِه الفهم مدعوًما باألَ 
 لفهم.عندها ميكُن ِإتاحة ا

يتعلَُّموَن كيفيَّة طرَح اأَلسِئلة وعرَضها َوٱختباَرها، َوالتَّفتيش َعِن اإِلجابات، وِإجياد معلومات ِمَن املصادر ومجعها، 
عة.  ومعاجلة هذه املعلومات من جديد وتنظيمها، وعرضها بوسائَِل متنوِّ

http://www.brancoweiss.org.il/1901 
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 الِقَيِميُّ التَّثقيُف اإِلنسانيُّ و 

بية. ًها من خالل رؤيا وِقَيم. الوسيلة املركزيّة لذلك هي الَّتَّ  جمتمٌع يطمح بالبقاء خيطُِّط لنفسه توجُّ
 ِإنَّ واقعنا اهلادف يف هذه األَيَّام، يطمح ِإىل حتقيق النَّتائج، ويتكلَُّم َعِن الِقَيم واألَفكار كَأشياَء غرِي ملموسة.

املربِّني ٱلتزاٌم كبري لتنمية املتعلِّمني وتطويرهم بشكل سليٍم، ليتسىنَّ هَلُُم العيش بشروٍط ِإنسانيَّة ذاِت معىًن على املعلِّمني 
 حمَّتََمة، وكذلك لتأسيس جمتمع دميوقراطيٍّ متنوٍِّر ومتعاضد.

ي "المعلِّم اّلذي ُيِصرُّ على َأن يكوَن ُمَربيًّا لتالميِذِه أَ يف كلمات منرود أَلوين:  يًضا، وَأن يُثيَر لديهم غريزة التَّحدِّ
، وبصدٍق، بالجمال وبالمعنى، غالًبا ما يواجه تثاُؤبًا عريًضا ونظرة ساخرة بالقول:  إِلثراء حياتهم بشكل حقيقيٍّ

نوات األَ  ة الِقَيم المتضادَّة َأكبر بكثير. ... في السَّ ". لماذا؟ أَلنَّ ِشدَّ يٍّ خيرة، يكبُ ُر "باهلِل عليك، هذا غير ِجدِّ
َأوالدنا في واقٍع َأو جلبة ِإعالميَّة، َأصبحت سطحيًَّة أكثر من ناحية فكريَّة، صفراَء َأكثر بنميمتها، زرقاء َأكثر 

بوقاحتها الجنسيَّة، وحمراء َأكثر في شراستها وُعنفها... ِانفعاالت قويَّة، تغيب عنها الصِّالت الفكريَّة 
ائَِدة لدى الجيل الصَّاعد... تُعِطي اأَلفضليَّة لأَلقوى، لأَلكثر ِإثارة، للُمثير والعقائِديَّة، فَأصَبَحِت ال رَّغبة السَّ

ه، ِمَن الصَّعب ِإثارة َأوالد اليوم، واأَلكثر  ة اأَلمس هي نقطة البداية اليوم. على خلفيَّة هذا التَّوجُّ والمَهيِّج، وقمَّ
يِّئ، صعوبة من ذلك هو جعلهم مضطرِبين. بعد َأن شاه دوا غالبيَّة الفظاِئع الممكنة، فِإنَّ ِإحساَسُهُم النَّاقد للسَّ

َوللوحشّي، والفاحش تلبَّد بشكٍل َأصبحوا فيه يعاينون القاتل، بسفاهة وخشونة بدون مباالة وبحياديَّة َأخالقيَّة 
 ُمَجَملَّة".

ا "كيف بية للِقَيم ليست "ماذا" وِإمنَّ  ".املشكلة املركزيَّة يف الَّتَّ
ا هل وكيف ميكن َأن نرِّبَِّ حبسبها.  ليست ماهيَّة الِقَيم ووجهة النَّظر اإِلنسانيَّة هي اأَلهّم فحسب، وِإمنَّ

ياسيَّة، وَأن نثرَي تفكريَ  بويَّة والسِّ ُه، هدفنا كمربِّني، جيب َأن يكون: ِإثارة التِّلميذ، وِإشراكه بالقضايا االجتماعيَّة والَّتَّ
 .ليباِدَر وليغريِّ 

 اإِلدراك التَّربويُّ للبرنامج
خصّي" هو التَّثقيف اإِلنساينُّ، هَدفُُه بناء روح التِّلميذ  ُل اأَلساس لربنامج "املوضوع الشَّ بويُّ اّلذي يشكِّ اإِلدراك الَّتَّ

بويَّة اّليت يعيشها.  وطريقة تفكريه َوفًقا للِقَيم الَّتَّ
ف، ميثُِّل بسلوِكِه الِقَيمَ  بية. يستِنُد التَّعليم ِإىل تنظيم "املادَّة" حول "أَفكار كبرية"، وعرضها  املعلِّم املثقَّ وحقاِئَق الَّتَّ

ابة"، وَخْلق شراكة فكريَّة وَأخالقيَّة ومجاليَّة.  بطريقة "مغرية" و"جذَّ
ات تثقيٌف في هيال؟  لماذا بالذَّ



o لغ ويعَمُل بالنِّقاش واحملادثة يف بيَئٍة ٱجتماعيَّة ألَنَُّه ال جماَل لعزل احلياة َعِن احلضارة واجملتمع. يتبلَوُر البا
 حضاريَّة.

o ."ات  أَلنَّ التَّثقيف يتيُح توسيع اآلفاق، َوَفهم العامل، وَفهم "الذَّ
o  َّجذور وَأجنحة". -أَلنَّ التَّثقيف يُكِسُب شبابَ َنا: الِقَيم، َواجلمال، َوالغىن، والُعمق احلضاري" 
o  مكَتَسٌب وليست يف جيناتَِنا.أَلنَّ احلضارة شيٌء 
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 لماذا ِمَن المهمِّ رعاية الِقَيِم وتحسيُنها؟

o .أَلنَّ كلَّ شيٍء قاِبٌل للتَّغيري بسرعٍة، فَنحُن حباجة ِإىل جذور 
o .ُم  أَلنَّ الِقَيَم متنحنا الثّبات، واملعىن، وعلى ضوئِها نتقدَّ
o  ،تُعرُِّضنا لتنوٍَّع ٱجتماعيٍّ حضاريٍّ وٱقتصادّي.أَلنَّ العوملة َواإِلعالم والتِّكنولوجيا 
o .أَلنَّ الِقَيم تتيح لنا شراكًة ِإنسانيًَّة َأساسيَّة 
o .ا للِقَيم  أَلنَّ يف العامل اّلذي يتعرَُّض لصراعاٍت ٱجتماعيٍَّة وحضاريٍَّة وقوميٍَّة، يوجد مكاٌن ُمِهمٌّ ِجدًّ
o ِد احلضارات ورع َدة. -ايَ َتُه أَلنَّ حتسنَي أُسلوٍب متعدِّ َعة واملعقَّ ة يف واقع اجملتمعات املتنوِّ  هلَو حاجة ُمِهمَّ

 
 على المعلِّم في "هيال" تبنِّي مباِدِئ المعلِِّم اإِلنسانيّ 

o .تقبُِّلِه للتِّلميذ كِإنسان 
o .تقبُِّلِه بدون َأحكام ُمسبَ َقة 
o .الثِّقة بالتِّلميذ/ة وبقدرتِِه على التَّعلُّم 
o  ٍم و  تعاُطف.ِإظهار تفهُّ
o .َلة، َأن حيتوَي ال َأن يتناَزَل  خلق عالقة داِفَئة متقب ِّ

 
 تطبيُق التَّثقيف اإِلنسانيّ 

التَّثقيف اإِلنسايّن هو أُسلوب تربويٌّ يُتيح ملتعلِّمي "هيال" ممارسة الِقَيم بشكٍل واضح، واحلضاراِت واملضامنَي بُأسلوب 
 شاِئق.



بويُّ يتالَءُم  ُن الُقُدرات، والث َِّقة، والُقَوى، وجتربة النَّجاح. هذا اأُلسلوب الَّتَّ َمَع املتعلِّم، ينظر ِإىل الفرد كفرٍد، وحيسِّ
بويُّ التَّثقيفيُّ   التَّعلُّم أَلجِل الفهم. -اأُلسلوب الَّتَّ

خصيَّة  يف كلِّ واحد من جماالت العلوم، تكُمُن ِقَيٌم تُتيح ِإجراء نقاش حول القيم، من َشأنِِه َدعُم بَلَورَةِ  اهلُِويَّة الشَّ
 احلضاريَّة.

ائِم َمَع القضايا الفكريَّة يف مجيع جماالت التَّعلُّم، يفرض النِّقاش حول قضايا كينونَِتَنا اجلوهريَّة، وحُيسِّ  ن التَّعامل الدَّ
ُن قدراٍت شخصيًَّة، بني اأَلشخاص  واجملتمع، ويُكِسُب التَّفكري النَّاقد ويساهم يف تنمية وجهات نظر فكريَّة. حيسِّ

دة عاطفيَّة، مع أَفكاٍر ومع سلوك.  أَدواٍت ملواجهة مواِقَف معقَّ
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 كيف نعرُِّف "القيمة"؟

 أَوَّاًل، علينا تعريف مفهوم "القيمة". هلذا املصطلح تعريفات عديدة فيما يلي جزٌء منها:
  ادُق َوَمن هو غرُي الصَّادق، ما هو الصَّحيح وما الِقَيم عبارة عن عالمات المتحاٍن، ومعايري لتحديد َمِن الصَّ

حيح، ما هو اجليِّد وما هو غرُي اجليِّد.  هو غري الصَّ
  ًنا على عمٍل ًنا أَو ِفعاًل معي َّ ُل َعَماًل معي َّ الِقَيم هي مبادئ لعملنا أَو معايري لسلوكنا. فهي مبضموِنا جتعلنا نفضِّ

 آخر.
  شيء ال مُيكن تعليُلُه من واقعنا املوضوعّي، ِإنَُّه لشيء ليس ِلزَاًما على اإِلنسان قَ ُبولُُه. القيمة القيمة عبارة عن

ا حامسة بالنِّسبة له، ال بل َأكثر من هذا،  -من الّناحية املوضوعيَّة  -هي شيء  ال حيتاُجُه اإلنساُن، ِإالَّ َأِنَّ
ًنا. فمن َأجل شيٍء كهذا واّلذي ال حيتاُجُه، فِإنَّ   اإِلنساَن ُمستِعدٌّ أِلَن يدفع مثًنا معي َّ

  وَن ، وتعيش حبسبها. لذلك فهم مستعدُّ القيمة هي فكرة تُؤِمُن هبا جمموعة َأشخاص َأو جمتمع ِإنسايّن معنيَّ
 للتَّضحية حبياِتم أَلجلها عند الضَّرورة.

 ميكننا اإِلشارة ِإىل ثالثِة مميِّزات ملصطلح "القيمة":
  َهداف َأو ُمُثٌل ُعليا جديرة حبقِّ نِفسها.القيم هي أ 
 .القيم هي معايري، نُقيُِّم حبسبها وحنكم على ظواِهَر َأو أَفعال 
 .َهٌة لُسلوكنا  القيم هي مباِدُئ موجَّ

 
 التَّعليم بهدف الفهم

 ة المعلِّم/المرِشد.يسَتِنُد التَّعليم بهدف الفهم ِإلى مبادئ: التِّلميذ يبني َويُنتج، َأو يبتِكُر مفاهيم بمساعد
ُئ التَّعليم هبدف الفهم ليس تعليًما مباشرًا، َأي تعليٌم ينُقُل فيِه املعلِّم مفاهيَمُه، بل تعليٌم غري مباشر، تعليٌم خيلق ويُ َهيِّ 

 شروطًا فيها التَّالميذ يبنوَن ويُنِتُجوَن، أَو يبتِكُروَن مفاهيم.
ا "ما اّلذي سأَفعله ليثريهم لعمِل شيٍء ما؟"املعلِّم اجليِّد ال يسَأُل نفَسُه قبل الدَّ   رس: "ماذا سأَُقول لتالميذي؟" ِإمنَّ

 َأساس التَّعليم هبدف الفهم، ليس َمُنوطًا مبا يفعله املعلِّم، بل مبا يثريه عند التَّالميذ للقيام بعمٍل ما.
يِء ِاعتاد بياجيه القول لتالميذه "يف كلِّ مرّة أُعلِّمكم شيًئا ما، فأَنا  َأسلب منُكُم اإِلمكانيَّة الكتشاِف هذا الشَّ

 بأَنفسكم".
 التَّعليم ذو المعنى، هو ذلك التَّعليم اّلذي يساعد التِّلميذ في خلِق َمعًنى لنفِسِه.



ا هو َجديٌر بالفهم، وكيف نرِّّب من َأجِل الفهم. بية من َأجل الفهم َتسَأُل َعمَّ  الَّتَّ
 كار كبرية"."أَف –ِمَن اجلدير َأن نفَهَم 

يعَلُموَن األَفكار الكبرية بواسطة التَّعليم من َأجل الفهم، والتَّعليم من َأجل الفهم "تُ ََّتِجُم" الفهم لسلسلة ِمَن 
 العمليَّات.

 ذََكَر ُوجوَد سبِع حاالِت أَداٍء للفهم. -باركينس صاحب نظريَّة اأَلداء 
ماته الخاصَّة، وَأن ُيحِضَر لهذه الفكرة َأمثلة، وَأن يطبِّقها، وَأن ِإذا كان بمقدور تلميٍذ ما شرُح فكرة معيَّنة بكل

َمها، فهذا تأكيٌد بِأَنَُّه قد َفِهَمها. رعيَّة، ويقارنها، وَيضعها في ِصَلة معيَّنة ويعمِّ  يعِطَيها الشَّ
مها إِ  ع أَداء الفهم لباركينس ِإىل "أَداءات الفهم"، وقسَّ  ىل ثال، فئات. الربوفيسور يورام هرباز، وسَّ

 تُعتبَ ُر الفَئة الثَّالثة فئَة الفهم ذي املستوى العايل:
 )منرِّر جدواًل( َأن ننتِقَد وننتَج معلوماٍت، وَأن نعمَل على املعلومات، َوِمن خالل املعلومات نعرُض معلومات.

زاِء "القطع" املعرِفيَّة )تركيب(؛ للتَّعبري لتربير وتعليل املعلومات، ولتحليل املعلومات ِإىل "َأجزاء" )حتليل(؛ َوجلمع اأَلج
ة؛   َعِن املعلومات بكلماتك اخلاصَّ
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للكشف عن مشكالٍت َأو توتُّرات باملعلومات؛ ِلَوضع املعلومات بصلٍة معيَّنة، ويف "فكرة كبرية" لشرح املعلومة، ولطرح 
ِبِصالٍت جديدة، َوِإجياد تفسريات خمتلفة للمعلومات، َولكشف فرضيَّات اأَلسِئلة َعِن املعلومات، َولتطبيق املعلومات 

 َأساسيَّة َعِن املعلومات َمَع اأَلمثلة، َوِإجياد ٱستعاراٍت، َوِإجراء مقارنات، َوٱقَّتاح مميِّزات، َوبناء منوذج، َونّص معلوماتٍ 
عة، َوِإنتاج معلوماٍت َتدَحُض معلوماٍت ُأخرى، َوِإجراء تعميم من تفاصيِل املعلومة، َولِ  عرض املعلومات بَأساليَب متنوِّ

عة للمعلومات.  ٱستناًدا ِإىل معلوماٍت ُأخرى، َوالتَّنبُِّؤ بنتائج أَو أَبعاد للمعلومات، َوِلوصف جوانب متنوِّ
ُع تكاُمَل الفهم في َجميِع مراِحِلِه. ُن ويشجِّ خصّي" ُيحسِّ  البرنامج التَّعليمّي في "الموضوع الشَّ

 
 التَّربيُة للّشباب في دائِرة الخطر

عور باالنتماء: خص أِلَن يشعر بأَنَُّه موجود يف بيَئٍة أَلشخاٍص مقرَِّبنَي، يبادلونه املودَّة، َويرغبون يف  الشُّ وهي حاجة الشَّ
، َأو  االقَّتاب منه، ويُكِسُبونَُه اإِلحساس باأَلمان. التِّلميذ اّلذي لديه اإِلحساس باالنتماء جملموعة معيَّنة، كالصَّفِّ

زات للتَّعلُّم َأكثر من تلميٍذ غريِ   للموضوع، هو التِّلميذ اّلذي لديه اإِلحساس بَأنَّ جناَحُه ُمِهمٌّ للمعلِّم، تكون لديه حمفِّ
 مرغوٍب فيه، وال يشعر بَأيِّ ٱنتماٍء للمجموعة وملعلِّمه.

عور بالمقدرة: ُن الفرد ِمِن ٱخ الشُّ ق براجَمُه، وله القدرة على وهي حاجة متكِّ ِه، وحيقِّ تباِر نفِسِه َكِإنساٍن يقوم مبهامِّ
ل سلسلة  -حتقيق النَّجاحات. التِّلميذ اّلذي ٱخترَب سلسلة جناحاٍت  عور باملقدرة، مقارنًة بتلميذ سجَّ يُ َعزَُّز لديه الشُّ

لميذ ممارسة جناحات يف تنفيذ مهامَّ تتالَءُم مع قدراته، ِمَن الفشل. بِإمكان املعلِّم خلق بنية حتتيَّة مالِئَمة، تتيح للتِّ 
 وبذلك توِصُلُه ِإىل طريق حتسني حتصيِلِه يف دروسه.

ُعور باالستقالليَّة: ويعربَّ عنُه من خالل مشاركة املعلِّم التِّلميَذ يف ٱختيار َأهداِفِه التَّعليميَّة، ويف ِّتطيط طراِئِق  الشُّ
 . حتقيقها، ومراقبة تنفيذها

خصّي".  كلُّ هذا يجُد له تعبيًرا في برنامج "الموضوع الشَّ
 التَّقييم البديل وِإعداد مئشار

 خلفيَّة للمعلِّم 
 مواد مساعدة للمعّلم )روابط( 
 قواعد إلعطاء مردود وقبول مردود 
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 ردود فعل 
 ِإرشادات لتنفيذ طراِئق التَّقييم على طول الطَّريق 

 
 خلفيَّة للمعلِّم

 عمليَّة التَّقييم هي باأَلساس لتحديد مدى تحقيق اأَلهداف التَّربويَّة 
  ا طريقة إِلثبات َأنَّ العمل اّلذي أجنز ُذو معىًن  ِإِنَّ
 م هبدف التَّغيري والتَّحسني  لتقييم دور املصمِّ
 ص هبدف املقارنة وٱختيار البداِئل  دور امللخِّ

 
 مركزيَّة في التَّربية ؟ محاور21ما المهمُّ تعليُمُه في القرن 

Four pillars of education 
  نتعلُّم لنعرفLearning to know ،زمة اّليت تتيح لنا َأن ندرَك العاملَ َأكثر : لتزويد اأَلدوات الالَّ

زمة الكتساب املعرفة يف العامل املستقبلّي.  نحو بناء مواطن واسع اآلفاق َوناقٍد وكذلك اأَلدوات الالَّ
ق  .وخالَّ

 علَُّم لنعملنتLearning to do ،دة اأَلحاسيس ننا من ممارسة جتارب متعدِّ : لتزويد اأَلدوات اّليت متكِّ
نحو ِإنساٍن ولتتيح لنا أَداًء ناجًعا داخل جمتمع غينٍّ باأَلدوات املتاحة، ويف عامل يرتكز على ٱقتصاٍد عاملّي. 

 يَؤدِّي دورَُه بنجاعة في عالم متغيِّر. 
  ننتعلَُّم لنكوLearning to be اخليَّة وِإمكانيَّاتنا االجتماعيَّة : لتزويد اأَلدوات لُنعاِيَن قدراتنا الدَّ

ة الكامنة فيه، سواٌء َأكان ذلك ِمَن اجلانب  ن من تنمية قدراته اخلاصَّ اأَلخالقيَّة، حبيث ِإنَّ كلَّ فرد يتمكَّ
يِّ أَِو اجلسمايّن.   نحو ِإنسان متكامل.احلسِّ

  َأن نعيَش مًعانتعلَُّمLearning to live toghether نعرُِّض املتعلِّم ِلِقَيٍم ذات صلة حبقوق :
 نحو عيش بسالم وبِٱنسجاٍم.اإِلنسان، واملبادِئ الدميوقراطيَّة. 

 
 



َز عمليَّة التَّقييم على اأَلداِء ِذي المعنى.  لكي نخلق حضارة ناجحة، يجب َأن تتركَّ
 

الستخالص ردِّ فعٍل ِذي معىًن، فذلك ال يرشد التَّالميذ يف تعليمهم فقط، بل يطوِّر ِإمياِنم عندما نستخدم التَّقييم 
ُل حافزًا هلم. املعلِّمون، اّلذين يسخدمون التَّقييم البديل، ينقلون رسالًة لتالميذهم بَأنَّ النَّجاح حليفهم. هلذه  ويشكِّ

 التَّالميذالرِّسالة َأمهِّيَّة ُكربى، وجيب ِإشراك جُمَمِل 
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ا تعطيُهُم اأَلمل والقوَّة.   أَلِنَّ

ه التَّالميذ لعملهم فِّ من شأنِِه تغيري توجُّ ُز التَّقييُم على تعلُّمهم وحتقيق َأهدافهم َأكثر  -التَّقييم داخل الصَّ حبيث يركِّ
ًدا إِلجابات متوق ََّعة، أَو جملرَِّد حتقيق   العالمة املرجوَّة.من كونِِه مزوِّ

عندما يواجه التَّالميذ صعوباٍت وال حيَظْوَن بردِّ فعٍل ِذي معىًن وواضح، فيعزون مشكالِتم ِإىل نقٍص يف قدراِتم، 
دة َعِن الفجوات يف تعلُّمهم، َوَعِن ٱحتمال حتسني  َويستسلمون ويتنازلون. التَّالميذ اّلذين حيصلون على معلوماٍت حمدَّ

ن.عملهم، فهم بذ  لك حيصلون على رسالة واضحٍة ِمَن املعلِّم بَأن َُّهم قادرون على التَّعلُّم والتَّحسُّ
ُعوبات  من شأن عمليَّة التَّقييم املسامهة يف الكشف عن نقاط الُقوَّة لدى التَّالميذ، وعدم حصرها يف كشف الصُّ

 لديهم.

 
 
 

ة ملصداقيَّة تقييم مراحل تنفيذ   ِمئشار. -املهاّم، هو ُسلَّم تقييمِإحدى الوساِئل املهمَّ
لضرورة ِإجياد تقييم ِذي مصداقّية، جيب بناء عّدة مئشارات، دقيقة ومفصَّلة، تشري بشكل دقيق ِإىل املستوى املطلوب 

 ِمَن املتعلِّم يف املستويات املختلفة.
دة َأكثر، واّليت اإِلجابات عنه ُز بِٱحتوائِها تُِتيُح بداِئُل التَّقييم ِإعطاء مهامَّ معقَّ بة واّليت تتمي َّ ا ال تكوُن قاطعة. املهامُّ املركَّ

دة تضمن حتكيًما موثوقًا بِِه، عاداًل وذا صالحيَّة. ة ِإمكانيَّات مبردودها، هنا توجد حاجة لوضع معايري حمدَّ  على عدَّ
دًة َأكثر، كاَنِت املعايرُي واضحة َأكثر )بري   (.1997نباوم، كّلما كانت َأهداف التَّقييم حمدَّ



ُل  قِت اأَلهداُف فعاًل، َأي َأنَّ اأَلهداف تشكِّ ة: يفحُص املئشاُر ِإذا ما حتقَّ نقطة االنطالق للمئشار هي َأهداف املهمَّ
 اأَلساس لتحديد املعايري لعمليَّة التَّقييم.

ط، منخفض(،   كلُّ معيار ينقِسُم ِإىل ثالثة مستويات تنفيذ )عاٍل، متوسِّ  

دة. لكلِّ مستوً   ا معايري قياسيَّة للتَّنفيذ، لذلك جيب َأن تكون واضحة وحمدَّ ُد مميِّزات التَّنفيذ املتوق ََّعة. ِإِنَّ ى حُتَدَّ
انيَّة َوَوفًقا لتوقُّعاتنا ِمَن ا كَّ د َوفًقا للمجموعة السُّ ملوضوع التَّفاصيل املرافقة ملستويات التَّنفيذ املتوقَّعة، جيب َأن حُتدَّ

د(.)باأَلساس  املهاّم اّليت تنفيذها ُمَعقَّ  
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الِن بعضهما البعض. ُيشرُي التَّقييم  ، وتقييم كالميٍّ أَيًضا، ُيَكمِّ يُتيُح البناء الصَّحيح للمئشارات ِإجراء تقييم رقميٍّ

َذت  حيحة، وِإىل الكالميُّ ِإىل مكاِن املتعلِّم على ُسلَّم التَّقييم، وِإىل املهامِّ اّليت نُ فِّ بشكٍل سليم واملهاّم غري الصَّ
بات اّليت حباجة ِإىل حتسني هبدِف رفع مستوى التَّنفيذ د العالمة على التَّسلُسل املتعارف عليه. -املركَّ  التَّقييم الرَّقمّي يزوِّ

الم املئشار منُذ البداية، لكي يكوَن فاملئشاُر ِإًذا، ُيستخدم أَيًضا أَداًة لتصميم أَداة املتعلِّم وبنائِها. على املتعلِّم ٱست
ُمدرًِكا للمهامِّ اّليت عليه تنفيذها، وهكذا يكون للمئشاِر دوٌر يف حتسني اأَلداء. باالعتماِد على املئشاِر، مبقدور املتعلِّم 

 مبشاركة مجيع طاَقم املوضوع. تقييم مستوى أَدائِِه ذاتيًّا وِإدراك ما عليه ِفعُلُه لتحسني مستوى أَدائِِه. يِتمُّ بناُء املئشارِ 
 تَِتمُّ مراحل البناء على مراحل:

o .)ة واملقادير ِإىل معايري تقييم  ترمجة اأَلهداف ِإىل معايري تقييم )باإِلمكان ترمجة اأَلهداف ملقادير عامَّ
o .القرار للوزن النِّسيّب لكلِّ معيار 

 َست لتحقيِقِه يف العمليَّة التَّعليميَّة(.)َوفًقا أَلمهِّيَّة اهلدف والفَّتة الزَّمنيَّة اّليت ُكرِّ 
o  دة ومعرَّفة بشكل واضح. 5-3تفصيل كلِّ معيار حبيث حيتوي على  مستويات تقييم )معايري( حمدَّ
o .تقسيم نقاط املعايري على مستويات التَّنفيذ 
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 موادُّ ُمساِعَدة في موضوع التَّقييم البديل

 الرَّوابط الموضوع
 بروفيسور منوحه برينباوم  -ئشار ِاستخداُم امل َأدوات التَّقييم         

 عرض شرائح إِلرشاد بناء املئشار 
 (ע"מסمئشارات للتَّقييم )موقع  

 قواعد إِلعطاء مردوديَّة بنَّاَءة. المردوديَّة
 مميِّزات ملردوديَّة بنَّاَءة وقواعد الستقبال ردود فعل 
غري، عربات مليَئة، نصائح ملردوٍد بنَّاء من تأليف عارو روناألَنا    الصَّ

 مقاالت يف موضوع االنعكاس، من موقع: َأن نعِرَف عن قلب ِانعكاس
 

 المردوديَّة/االنعكاس
 االنعكاس هو الصُّورة املنعكسة، تفكرٌي مَتَّ بشكٍل واٍع، لغرِض التَّعلُّم منه للمستقبل.

فهٍم أَعمق للموضوع اّلذي نتعلَُّمُه؛ ويَؤدِّي ِإىل تبسيط َأو تعميٍم للممارسات، وُيساعد يف ِإجياد  يَؤدِّي االنعكاس ِإىل
 قواعد عمل حبيث يكون يف مقدورنا عالج حاالت وقضايا مستقبليَّة بشكل ناجٍع َأكثر ِمَن املاضي.

وجود قبل الفعل َوخالَلُه وبعَدُه. ِاستناًدا ِإىل االنعكاس ما هو ِإالَّ تفكري يعكس تفكرينا مبستًوى أَعلى عن فعٍل ما. م
ُن أَداَءنا.  االنعكاس يكون يف مقدورنا ٱستخدام جتاربنا املَّتاكمة، ونتعلَّم كيف حنسِّ
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 تعليمات للمعلِّم -طرائق التَّقييم

ق(. تدمُج كتابة عمٍل يف موضوع شخصّي تقييًما تشكيليًّا أَيًضا. )يُنَصُح بقراءة املوادِّ   املرافقة لغرِض التَّعمُّ
ُز التَّصميم التَّشكيليُّ ِإجراَء نقاش  ة يف خلق العالقة بني التِّلميذ ومعلِّمه. حيفِّ أُلسلوب وطريقة الّتقييم وظيفة ُمِهمَّ

َد اجلوانب وشفافيًَّة مبا خيصُّ النِّقاط هبدِف حفظها َأو   حتسينها.مثمر، َوشراكة يف العمل، وتقييًما متعدِّ
ُن من ِإثارة  باِب اّلذين يف ضائقة نريد خلق كلِّ هذه امليِّزات يف سياق العمل. هبذه الطَّريقة، نتمكَّ يف العمل َمَع الشَّ

ُعور بقدراته، وِإكسابه جناعة عادات اإلِ  م عالالثِّقة جُتَاَه البالغني وجُتَاَه اأُلطُر، بتعزيز الثِّقة بالنَّفس لدى التِّلميذ والشُّ
 والعمل لكي يندمج بشكل أَفضل يف اجملتمع.

 يُراِفُق التَّقييم التَّشكيليُّ الّتلميذ طيلة سريورة عمِلِه املشَّتك، ويتيُح عمليَّة تقييم مبعايرَي وكفاَءاٍت خمتلفة.
ا هذا اأَلمر يعزُِّز قوَّة كلِّ متعلِّم بشكٍل شخصيٍّ ويتيح تقييًما للمجموعة اّليت تعمل مًعا بدون مق ارنة بني أَفرادها، وِإمنَّ

عم والعالج اخلاصِّ لكلِّ فرٍد ِمَن اجملموعة.  بُأسلوب ِإعطاِء الدَّ
ة مستويات  في جميع مراحل كتابة العمل، ُيجرى تقييٌم على عدَّ

 د َيُصبُّ يف  -التَّنفيذ مقابل اأَلهداف مبستوى املضمون فهم؛ ِاختيار مصادر املعلومات وِإنتاج مضمون حُمدَّ
 اهلدف.

 كل تصميم ِإبداعّي مع حفظ القواعد )مبىن العمل، قائمة باملصادر،  -التَّنفيذ مقابل األهداف مبستوى الشَّ
 ِاستعمال وسائل جتسيد متنّوعة، عدد مصادر املعلومات، عدد املصطلحات(.

  ِّيِّ الفكريِّ واأَلداِئي  ة، الثَّبات، ِإظهار االهتمام.املشاركة املثابر  -التَّنفيذ مقابل اأَلهداف باملستوى احلسِّ
 كيف يتمُّ تنفيذ التَّقييم التَّصميمّي؟

 في المرحلة اأُلولى: المئشار
 يف ِناية كلِّ مرحلة، يفحص التِّلميذ واملعلِّم مًعا أَداَء التِّلميذ مقابل اأَلهداف بواسطة املئشار.

َد األَبعاد، َأي أَنَُّه يتطرَّقُ  ة ِمَن الفعاليَّات واملهاّم للمستوى  يُعَتبَ ُر املئشاُر ُمتَ َعدِّ ِة معايري من مستويات خمتلفة مشتقَّ لعدَّ
 يف العمليَّة، ويفحص تنفيذ التِّلميذ َوفًقا ملستويات التَّنفيذ املختلفة.

 يُ َقيُِّم املعلِّم والتِّلميذ عمَل التِّلميذ ويناِقَشاِن اأَلمر.
 المرحلة الثَّانية: المردوديَّة

املئشار، تَِتمُّ تعبئة ٱستمارة فيها نقاط القوى للحفظ والتَّحسني، وبناًء عليه يَِتمُّ تقييم ومالَءَمة وِإجراء بعد معاينة 
 التَّصليحات َوفًقا لذلك. ِمَن املهمِّ حفظ مئشاراٍت وردود الفعل كمالِحَق يف العمل املكتوب.



 المرحلة الثّالثة: االنعكاس
يَّة التَّقييم وردود الفعل، جُييب التِّلميذ عن َأسِئلة االنعكاس الظَّاهرة يف ِناية كلِّ مرحلة ِإضافًة ِإىل ذلك، يف ِناية عمل

 من مراحل العمليَّة.
 ما هو شعوري يف ِناية املرحلة؟ 
 أَيُّها كان سهاًل بالنِّسبة يل، وأَيُّها كاَن صعًبا؟ 
 .)َأشياُء جديدة تعلَّمتها )مضمون، عن نفسي، أَدوات تعليميَّة 

يف حالة َوَجَد التِّلميذ صعوبة يف اإِلجابة عن َأسِئلِة االنعكاس َوحَدُه، فبِإمكان املعلِّم َأن يعكس َأشياَء شاهدها، نقاَط 
 الُقوَّة، مواجهة. 

 هبذه الطَّريقة، سيتعلَُّم املتعلِّم كيفيَّة ِإجراِء ٱنعكاٍس لذاته.
 

 توزيع النِّقاط

 
 في كلِّ مرحلٍة، تجدوَن المئشار والمردود واالنعكاس في نهايتها.

 
 

 

 

 

 

 

ريورة والعمل مرافقة للعمليَّ   50% ةالسَّ
 20% املنَتج

 30% العرض
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 ما هو ِإحساُسَك كمتعلِّم في بداية المشوار

 في مسار "الموضوع الّشخصّي"؟ )راجعوا ِإحساسكم بعد كلِّ مرحلة(
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خصيّ الموضوع   البرنامج التَّعليميّ  -سنوات تعليميَّة  12 -الشَّ

 الفصل الثَّاني: خطوات في الطَّريق ِإلى كتابة عمل شخصيّ 
 اخلطوة اأُلوىل: ِاخِتَيار املوضوع

 اخلطوة الثَّانية: طرح اأَلسِئلة
 اخلطوة الثَّالثة: الّتفتيش عن مصاِدَر للمعلومات

 املعلومات، قراءًة وتلخيًصااخلطوة الرَّابعة: معاجلة 
مج بني املعلومات وصياَغُتها  اخلطوة اخلامسة: الدَّ

ادسة: كتابة العمل وتصميُمهُ   اخلطوة السَّ
نَتج

ُ
ابعة: ِإعداد امل  اخلطوة السَّ

 اخلطوة الثَّامنة: عرض املنَتج وسريورة العمل
 مالحق:

 معلومات ِإضافيَّة وموارد
 اإِلرشاد على أَدوات حموَسَبة

 ع أَفالم قصرية َعِن اإِلرشاد يف املواضيع:مج 
 Word 
 Excel 
 Powerpoint 
  ّح اإِلنَّتنت  تصفُّ

 
 معلوماٌت عامَّة

 الوصف
 ساعة تعليميَّة( 50عمل يف موضوع شخصّي )حوايل 

 توقُّعاٌت وَأهداف
، ما هي ِإالَّ مشوار فيه يرافُق املعلِّم التِّلميَذ خطوًة خبطوة.  ِإنَّ كتابة عمل شخصيٍّ

عة، َوَترُِد من جماالت خمتلفة.  اأَلهداف يف هذا الربنامج عديدة ومتنوِّ



 املعرفة: التِّلميذ يبحث ويتعلَّم ليتعرَّف بشكل عميق على مضموٍن أَثاَر ٱنتباهه.
 

 املهارات:
اذ القرارات من خالِل ٱختيارِِه للموضوع.  يتعلَّم التِّلميذ ٱِّتِّ

 اأَلسِئلة: سَؤاٌل ُمثِمٌر، ُسَؤال كبري.يتعلَّم التِّلميذ كيف يطرح 
 يتعلَّم كيف يفتُِّش َعِن املعلومات، َوحتديد املعلومات املالِئَمة )تقييم املعلومات(، تلخيص املعلوماِت ودجمها.

 يتعلَّم التِّلميذ طراِئَق للعرض البياينِّ، والعرض بواسطة اأَلدوات احملوَسَبة.
 أَمام ممتِحٍن أَو أَمام زمالئِِه. )تعليم الزُّمالء( يتعلَّم التِّلميذ عرض املوضوع
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 ِقَيٌم وعاداٌت:

 خيتار التِّلميذ قيمة بِإمكانه تعلُّمها وتطبيقها من خالل املوضوع اّلذي ٱختاره.
 على التَّعلُّم.ميرُّ التِّلميذ بتجربة التَّعلُّم بشكل مثري، وجيتاز عمليَّة تعزيز وتقوية اإِلحساس باملقدرة 

 ُيساعد املعلُِّم التِّلميذ بطرح وجهة نظر ِإضافيَّة من جماِل علوم آخر )نظام آخر( للموضوع اّلذي مَتَّ ٱختيارُُه.
ة يُراِفُق املعلِّم العمليَّة بكلِّ مراحلها، ويف كلِّ مرحلة جُيرى فحص اأَلهداف مقابل الغايات، وتقييم املتعلِّم واملعلِّم لعمليَّ 

 النعكاس.ا
 

 هذا الجزء مبنيٌّ من ثماني خطوات ومالحق.
 يف كلِّ خطوة جِتُدوَن:

 أَفكار لفعاليَّة ٱفتتاحيَّة. 
 

 تعليمات للتَّعليم. 
 

 موادُّ ُمساِعَدة للتَّعليم 
 

 تعليماٌت للتِّلميذ 
 

ة   " ِإىل العمل وِإىل املهنة" -مهمَّ
 

ة    "اُخُرُجوا ِمَن الصَّّف" –مهمَّ
 

 مرحلةِناية  
 

 مئشاٌر للتَّقييم 
 

 مردود وٱنعكاس 
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يرورة ل   سنوات تعليميَّة 12خريطة السَّ

 
 
 

 ِاختيار الموضوع

 طرح األَسِئلة

فتيش عن  التَّ
 مصاِدِر المعلومات

معالجة المعلومات 
 قراءًة وتلخيًصا

دمج المعلومات 
 وكتابتها

كتابة َوتحريٌر 
 وتصميم

 إِعداد الُمْنَتج

عرض الُمْنَتج 
 وسيرورة العمل



http://www.businessbanter.com/wp-content 1 
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 خطوات في الطَّريق ِإلى كتابة عمل شخصيّ  –القسم الثّاني 

 
 
 
 
 
 

 
 

 اخلروج ِإىل مسرية
 

 أَهاًل وسهاًل بالقادمني!!!
اه.  أَنتم على وشِك اخلروج ملسرية شخصيَّة، ِّتتاروَن أَنُتم فيها الطَّريق، َوأَنتم من تُقرِّروَن االجتِّ

عليُكُم التَّزوُّد باأَلسِئلة، َوبِاأَلحالم، وحُببِّ االستطالع، واألَفكار، واأَلهمُّ من ذلك اجلرأة للكشف 
 والبحث.

 
 املسرية شخصيَّة، لكنَّكم لستم َوحدَُكم فيها.

 ِإىل جانبكم مرافَ َقٌة وُمساَعَدة، لكي تُنِتجوا شيًئا سُيصِبُح ُملَكُكم.
 

ون...  فهل أَنُتم مستعدُّ
 
 



 21ص
خصيّ   الخطوة اأُلولى: ِاختيار الموضوع للعمل الشَّ

 لالكتشاف، والبحث يف موضوع يثرُي ٱهتمام املتعلِّم.نعَتربُ كتابة عمل عن موضوع شخصيٍّ مسريًة 
 كلُّ موضوع مالئٌِم، بشرِط َأن يختارَُه التِّلميذ ويثيَر ٱهتماَمُه.

 على املعلِّم مساعدة املتعلِّم لتشخيص اجملال اّلذي يثرُي ٱهتمام التِّلميذ.
ُكم، وحتبُّونَُه وترغبون يف تعلُِّمِه؛   تعرَُّفوا عليه، وٱمسعوا عنه، َوٱقرأُوا عنه.ِاختاروا موضوًعا يهمُّ

 موضوع مثري حلبِّ ٱستطالعكم، وموضوع مهمٌّ لكم، وشيٌء تعرفون عنه القليل وترغبون يف توسيِع معرفتكم بِِه.
 

 فعَّاليَّة وأَفكار لكيفيَّة ٱختيار املوضوع

 
ة  فكرة ُأخرى: أَلعاب معلومات عامَّ

 املوقع، وحفظ اإِلجابات. ننصح باإِلجابة َعِن ٱستمارة التَّعارف، مبساعدة عرض شرائح موجوٍد يف
فحة التَّالية.  لتسهيل اأَلمر، أُرِفَقِت ٱستمارة تعارف يف هذا اجلزء يف الصَّ

 
 
 
 
 

 الرَّوابط الموضوع  
 يف موقع "هيال" -عرض شرائح للتَّعارف  ِاستمارة تعارف        

 הידעןموقع  حوافز مثيرة لالهتمام               
 جاليليو -الربنامج التِّلفزيويّن  
 موقع جاليليو 
غري   موقع جاليليو الصَّ
 موقع براينبوب 



 22ص
 ِاستمارة تعارف

 َمْن َأنا، َوِمن َأين َأتيُت، وِإلى َأين َأنا ذاهب؟ -هيَّا ِإلى العمل 
خصّي:  االسم الشَّ

 َمِن ٱختار تسمَيَتك؟ 
  لِٱمِسَك؟هل هناَك معىًن 
 ؟  هل مسِّيَت هبذا االسم لشَبِهِه بشيٍء خاصٍّ
  هل حتبُّ ٱمسك؟ 
 ات؟  هل ترغب يف تغيرِي ٱمسك؟ ما هو االسم اّلذي تريد تغيري ٱمسك إِليه؟ ملاذا هذا االسم بالذَّ
 هل لديك ٱسم حَتَبٍُّب؟ 
 َمن يناديك بِٱسٍم التَّحبُّب؟ 

 
 ِاسم العائِلة

 هل لِٱسِم عائلتك َمعىًن؟ 
  َِل التَّسمية ُمَعرَّبَة )منقولة ِإىل العربيَّة(؟ َمِن اّلذي َعرَّهبا؟ ملاذا ٱختاروا هذا الٱسم حتديًدا؟ه 
 ماذا كان الٱسم اأَلصليُّ لعائلتك؟ هل كان له معىًن؟ 

 
 مناظر وَأماكن

 أَين حتّب/ين َأن تكون/ي؟ 
 مكاٌن زرَتُه وأَثار ٱنطباعك؟ 
 َأيُّ اأَلماكن ترغُب يف زيارِتا؟ 

 
 َأفالم، تلفيزيون، قصائد وكتب -ثقافة

 .فيلم شاهدته وَأعجبك 
 .برنامج تلفزيويّن حتّب/ين مشاهدته 
 أكثر كتب األطفال أعجبك 



 *كتاب جيِّد قرأته 
 ...ماذا اّلذي ترغب/ين يف مشاهدته/قراءته 
 من هو َأكثر املمثِّلني اّلذي ترغب/ين يف مشاهدته؟ 
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 رياضة
 ما هي الرِّياضة اّليت متارسها؟ 
 َأّي الربامج الرِّياضيَّة ترغب/ين يف مشاهدِتا؟ 
 ما هو فريقك املفضَّل؟ 
 َمن هو الرِّياضّي اّلذي حيظى بِٱحَّتامك وتقديرك؟ 
 ما هي الرِّياضة اّليت تريد ممارستها؟ 

 
 موسيقى
 َأّي أَنواع املوسيقى حتّب/ين مساعها؟ 
 ضَّل/ة لديك؟من هو املغين/املغنية املف 
 ما هي اأُلغنيَّة املفضَّلة لديك؟ 
 َك يف الصَّميم؟  هل هناك مقطع من أُغنيَّة ميسُّ
 ما هو الُقرص/الفيلم من يوتيوب، املفضَّل لديك؟ 

 
 طعام

 ما هي وجبتك املفضَّلة؟ 
 أَين حتّب/ين تناول طعامك؟ 
 ما هي الوجبة العائِلّية/التَّقليديَّة؟ 

 
 أُموٌر ُأخرى
  اأَلمثال هي اأَلكثر وصًفا حلالتك؟َأّي 
 ما هي اجلملة اّليت متيِّزك؟ 
 يء اّلذي جيعلك سعيًدا؟  ما هو الشَّ
 ماذا ترغب يف َأن تكون عندما تكرُب؟ 

 



يَء الَّذي جذبكم َأكثر/ أَثار ٱهتمامكم/ هو احملبَّب  نتموها يف االستمارة، وٱختاروا الشَّ راجعوا كلَّ التَّفاصيل اّليت دوَّ
 لديكم.

لوا املوضوع، وحاولوا اإِلجابة َعِن اأَلسِئلة التَّالية:  سجِّ
 ما اّلذي أَرغب يف معرفته َأكثر عن هذا؟

 ما اّلذي ال أَعرفُُه عن هذا؟
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 َهِل ٱخترتم؟ هذا رائع!

 هيَّا بنا نتعرَّف على الموضوع
لّي َمَع الموضوع، تواصلوا معه.   َأنُتم مدُعوُّون للقاء تعارٍف َأوَّ

 ماذا تعرفون َعِن املوضوع اّلذي متَّ ٱختياره؟
وا مشس التَّداعيات وروابط هلا عالقة مع املوضوع: أَفكار، تداعيات، مصطلحات ذات صلة، كيف يرتبط  أَعدِّ

 اضي، واّليت شاهدمتوها، َومسعتموها، َومارستموها.املوضوع َمَع اأَلشياء اّليت تعلَّمتموها يف امل

 
 
 

 كيف يرتبط املوضوع بكم؟ هل من عالقة بني املوضوع اّلذي ٱخَّتمتوه، وبني ما حيصل لكم بشكٍل شخصّي؟
 َهِل املوضوع مرتبط بالبيَئة؟ هل بِإمكانه تقدمي املساعدة للمجتمع اّلذي نعيش فيه؟

 
 املوضوع؟ما اّلذي أَثار ٱنتباهك يف 

 ما اّلذي ميكن َأن يثري اآلخرين يف هذا املوضوع؟
رون يف املوضوع؟  ما هي اأَلسِئلة اّليت َتربُُز عندما تفكِّ

 
 :  نخرج ِمَن الصَّفِّ

ة.  اُخُرُجوا وٱستمتعوا بعصٍف ذهيّن، وحِبكمة العامَّ

 :الموضوع



هم معرفته عن ِاذَهُبوا وجتوَّلوا يف احمليط التَّعليمّي َوٱسأَلوا املعلِّمني، والتَّ  الميذ، َوالعاملني يف تنمية النَّشِء، ما اّلذي يهمُّ
 هذا املوضوع.

 َأّي اأَلسئلة ُتطرَح؟ ما اّلذي ال يعرفونَُه عن هذا املوضوع؟
 تابعوا طرح اأَلسِئلة يف البيت أَيًضا، على أَقرباِئكم، واجلريان، واأَلصحاب.

 الفكرة وحتديد املوضوع اّلذي سيكون حموَر عملكم. هذه العمليَّة بالتَّأكيد، ستساعدكم يف بلورة
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 مرحلة اختيار الموضوع -أحسنتم!!! لقد أنهيتم بنجاح المرحلة اأُلولى

 ِمئشاٌر للتَّقييم
 

 
 تعبئة المفتاح الموّجه(المردود ) حديث بعد 

 

 
 

 لحظة تًأمُّل
 ما هو شعوري؟ يف ِناية املرحلة اأُلوىل

 ما اّلذي كان سهاًل/صعًبا؟
 ما اجلديد اّلذي تعّلمته من مرحلِة ٱختيار املوضوع؟ املعرفة / املهارة / عن نفسي

 

ة الوزن  المهمَّ
 النِّسبّي       

 بداية الطَّريق منتصف الطَّريق         الوصول للهدف        معايير للتَّقييم       

ِاختيار 
 الموضوع

تعارف 
 َأوَّلّي َمعَ 

 الموضوع

%5            التَّعاون
 واملشاركة

 س  متحمِّ
           مثري لالهتمام 

  ذ  –ينفِّ
يعمل   

ُب  مايتوجَّ
 عليه 

  يعمل
بشكٍل 

 جزئيّ 

  ٍال مبال- 
يعمل 
بدون 

 رغبة
  يواجه

 صعوبة

 نقاط يجب تقويتها وتحسينها نقاط قويّة يجب حفظها
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 مرحلة طرح اأَلسِئلةالخطوة الثَّانية: 

 فعَّاليَّة ٱفتتاحيَّة للموضوع -طرح اأَلسِئلة 
 ما هي احلاجة لطرح اأَلسِئلة؟

اة "ما اجلديد؟"  أَنُتم مدُعوُّوَن ملعاينة األَفالم القصرية املسمَّ
 2012ما اجلديد؟ نسخة 

 1970ما اجلديد؟ نسخة 
 1960ما اجلديد؟ نسخة 

 
د يف األَفالم القصرية املختلفة؟ ما حاولوا اإِلجابة َعِن  َؤال: ما اجلديد؟ ما اجلديد يف كلِّ فيلم قصري؟ ماذا تتجدَّ السُّ

 اجلديد ملن يطرح اأَلسِئلة؟
ُن َأسِئلة؟  هل تعرفون أُغنيَّات تتضمَّ

 ماذا تريد َأن تصِبَح عندما تكرب؟
 ماذا تعمل اأَلشجار؟ ملاذا تبكني؟ ما اجلديد؟

 
 ثري أَعصابكم َأكثر؟َأّي اأَلسِئلة ت

 َأّي َأصناف اأَلسِئلة حتبُّون؟
 

 مارسوا لعبة طرح اأَلسِئلة فكرة:
عب اآلخر. 4 -هذا هو سّري   دقاِئق وعشرون سَؤااًل، لكي تكتشفوا ُهويَّة الالَّ

َؤال )مأخوذ من  -حمادثة كلُّها َأسِئلة  الربنامج التِّلفزيويّن ملن هذا حاولوا ِإجراَء نقاٍش، كلُّ ما يُقال فيه بصيغة السُّ
طر(.  السَّ

ل يسَأل والثَّاين جييب، بشرط َأالَّ يذكر الكلمات: )نعم(، )ال(، )َأسود(، )أَبيض(. -نعم، ال، َأسود، أَبيض  اأَلوَّ
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 لماذا ُيستحسن طرح اأَلسِئلة؟

فنحن نفعل ذلك بشكٍل بديهّي، وغالًبا ال منيِّز ِإنَّ طرح اأَلسِئلة عمليَّة جنريها كجزٍء من روتني تفكرينا اليومّي. 
بات عمليَّة التَّفكري اّليت منارسها.  مركِّ

ا يف عمليَّات التَّعليم ِذي املعىن.  ة يف عمليَّة التَّعليم، وتُعترب مهارة ضروريّة جدًّ  ملهارة طرح اأَلسِئلة وظيفة ُمهمَّ
ُل عمليَّة طرح اأَلسِئلة، الُبنية التَّحتيَّ  ة ملهارات ِإضافيَّة ولتوسيع وتعميق معرفة املضمون. َأِضْف ِإىل ٰذلك، َأنَّ هذه تشكِّ

زًا حنو ٱستمراريَّة التَّعليم، لتطوير تفكري ِإبداعّي، وتعربِّ أَيًضا عن  ل حمفِّ املهارة تساهم يف تنمية ُحبِّ االستطالع، وتشكِّ
التَّفكري، وتطوُِّر القدرة على ربط العديد ِمَن العوامل من وجهات نظر وقضايا شخصيَّة، َوُتساهم يف حتديد عمليَّة 

مة ذاَت َمعىًن لسريورة  خالِل ٱستخدام معلومات سابقة، وتعطي أَيًضا شرعيَّة ملبدِإ الرِّيبة يف التَّعليم، وتعطي مقدِّ
 البحث مبجمله.

 
 ِاستخدام عمليَّة طرح اأَلسِئلة كَأداٍة في التَّعليم

، ِإىل جماالِت ٱهتمامهم. من خالِل َأسِئلة التَّالميذ، مُيكن َأن َنطَِّلَع على املعرفة ُتشرُي َأسِئلة ال تَّالميذ، بدون شكٍّ
ُعوبات املوجودة. ابقة عندهم، وعلى الصُّ  السَّ

زة لطرح اأَلسِئلة، ينُقُل بال شكٍّ تالميَذُه ِإىل حالِة تعلُّ  عة.املعلِّم اّلذي ينجح يف خلق بيَئة تعليميَّة حمفِّ  ٍم فعَّالة ومتنوِّ
 كتبت مايا شفارتز مقااًل عن َأمهِّيَّة طرح اأَلسِئلة، َأشارت فيه ِإىل العمليَّات الضَّروريَّة للتَّعليم هبدف الفهم.

ة نقاط ذُِكَرت يف املقال:  فيما يلي عدَّ
 َؤال ونتواصل معه بن  قاٍش فعَّال طيلة فَّتة اللِّقاء.عرض سَؤال مركزّي يف كلِّ لقاٍء تعليمّي، نعلِّم َوفًقا للسُّ
 . ل مستوى النِّقاش يف الصَّفِّ  َأن نطرح َأسِئلة مبستوى تفكري عاٍل، لكي نشكِّ
 .ك يف مبىن املعرفة، إِلثارة حبث  َأن نشكِّ
  ضمَن  لكي جنَمَع املعلومات ِمَن التَّالميذ، وَأالَّ يقتِصَر ذلك على التَّلقني –َأن نُعلَِّم من خالل طرح اأَلسِئلة

 حُماضرة، وَأن نعِطَي الفرصة للتَّالميذ للتَّوصُّل ِإىل ما يريُده املعلِّم طرَحُه.
دة َأو مفتوحة، َأسِئلة  ة َأصناف ِمَن اأَلسِئلة: هنالك بعُض اأَلسِئلة اّليت تكون َأسِئلة عريضة َأو ضيِّقة، حمدَّ هنالك عدَّ

يَّة.ذات جودة عن حقاِئق، َوعن عمليَّات، َوعن مناذج،   وَأسِئلة ذات جوانب كمِّ
َق نظرتنا َعِن الظَّاهرة اّليت نشاهدها. َع وتعمِّ  ِإنَّ عمليَّة طرح اأَلسِئلة بَأصنافها املختلفة، من شأِنا َأن توسِّ

َع لطرح َأسِئلة من  َأصناف ِإذا كاَنِت غالبيَّة اأَلسِئلة اّليت نطرحها من نوع معرفة )عن حقائق(، َفِمَن املهمِّ َأن نشجِّ
أُخرى، كَأسِئلة الفهم، َأو َأسِئلة حتليل أَو تركيب. ِإحدى الطَّراِئق لفعل ذلك، هي يف تغيري أَداة االستفهام مثل: ما 



َؤال املفتوح أَِو العريض، اّلذي َلُه تشكيلة واسعة ِمَن  َؤال املفيد هو ذلك السُّ العالقة بني... ماذا يَؤدِّي ِإىل... السُّ
ُر عنها هذه اإِلجابات.اإِلجابات املم  كنة، وتنوُّع كبري أَيًضا للنَّواتج اّليت تعب ِّ
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 كيف نطرح اأَلسِئلة  -هيَّا ِإلى العمل 
 تُعَتبَ ُر عمليَّة طرح اأَلسِئلة ِإحدى الكفاَءات الضَّروريّة لكلِّ ِإنسان.

 ِإنَّ ُحبَّ االستطالع يولُِّد الرَّغبة يف البحث واالستجواب، وهذا يساهم يف َأن تكون عمليَّة تعلُّمنا ممتعة.
 املرحلة اأُلوىل اّليت فيها طرحتم َأسِئلة، هي مرحلة ٱختيار املوضوع.

َتِشَف ونعرف ما هي جماالت وكاَنِت البداية من خالل تعبَئة ٱستمارة تعارف شاملة. فيها ٱستخدمنا اأَلسِئلة لكي نك
 ٱهتمام املتعلِّم.

 يف هذه املرحلة، اهلدف هو طرح اأَلسِئلة هبدف تعميق معرفتنا باملوضوع اّلذي متَّ ٱختيارُُه.
، َومصطلح معنّي، أَو جمال أَيًّا كان له عالقة  ُق لبحث موضوع معنيَّ نتواصل مع ُحبِّ االستطالع الفطرّي، ونتعمَّ

 ر. باملوضوع املختا
 يف ِناية هذه املرحلة، عليُكُم ٱختيار ُسَؤال مثمر يقودكم ِإىل كتابة عملكم.

َؤال املفيد، نبادر بالتَّفتيش َعِن املعلومات ذاِت العالقة وعنه نتعلَّم بشكٍل مفصٍَّل وعميق.   َوفًقا هلذا السُّ
 

ا لُسَؤاٍل له عالقة مبوضوع العمل.  اُكُتُبوا مًعا نصًّ
راِئِح اخلَْمِس اّليت تتطرَّق لعمليَّة طرح اأَلسِئلة.ِاستعينوا   بِالشَّ

لوا كلَّ كلماِت االستفهام، وٱكُتُبوا ُسَؤااًل له عالقة مبوضوع عملكم: -بِإمكانُكُم البدُء بقائَِمة عالماِت ٱستفهام   سجِّ
 ماذا 

 الرَّوابط الموضوع
َؤال  طرح اأَلسِئلة                  بوّي للسُّ  بروفيسور يورام هرباز  -اجلانب الَّتَّ

َؤال املثمر   السُّ
فِّ    مايا بوزو شفارتس -لِ   مقال: طرح اأَلسِئلة داخل الصَّ
 د. عادي بن دافيد -نفّكر بطرح اأَلسِئلة 

 طريقة التَّقييم البديل وتطبيقها -مقال  طراِئق التَّقييم                   



 َمن 
 مىت 
 كيف 
 أَين 
 ِإىل أَين 
 ملاذا 
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 للمعلِّم:تعليمات 

ت لتساعد يف تعليم كيفيَّة طرح اأَلسِئلة. رائح، قد أُعدَّ  نلفت نظركم ِإىل َأّن هذه الشَّ
َؤال املفيد ال ُسَؤاِل البحث.  ، على املعلِّمني مساعدة التَّالميذ يف كتابة نصِّ السُّ  عند كتابة عمل شخصيٍّ

رائح، تظهر كلمة البحث، َوبالرَّغم من   هذا ميكننا االستعانة هبا.يف قسٍم ِمَن الشَّ
 استكمال وظائف البحث، موقع متاح( -)نقاًل عن

 
 أَنواع مختلفة ِمَن اأَلسِئلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 َأسِئلة مفيدة وَأسِئلة غير مفيدة:
 

 َأسِئلة غير مفيدة               َأسِئلة مفيدة                                                                 
 

 أَداة ٱستفهام      ملاذا؟    كيف؟      بَأيِّ شكل؟       من َأجِل ماذا؟               هل؟              مىت؟
 أَين؟      بَأيِّ َقْدٍر؟         أَليِّ هدف؟                                                                      

 من؟                                                                                                                            
   ماذا؟                                لكي             أَلنَّ        هبذا الّشكل          أَلنَّ           كيف تبَدأُ 

 نعم                           أَلجلِ      بواسطة      وِبَقْدٍر معنيَّ         ..بسبب   ؟   اإِلجابة
 مبساعدة                                                      ال                                   

 يتعلَُّق بِ                                                                                        
اه          التَّفتيش       التَّفتيش     التَّفتيش عن      التَّفتيش عن                    ِاجتِّ

دة                     فالبحث     عن َأسباب    عن طراِئق      َأسباب          َأهدا  التَّفتيش عن ِإجاباٍت حمدَّ
 ِقَيم                           ذاِت مفهوم واحد        َوتكنولوجيا      وَأساليب                             

عة                                                                                              متنوِّ
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َؤال المفيد  السُّ

ة ِإجابات ممكنة، وَأحيانًا ِإجابات متناقضة.  ُسَؤال مفتوح: ليست له ِإجابة قاطعة، وله عدَّ
ك باملفهوم  دة لدى املتعلِّمني. ويشكِّ ك بالفرضيَّات اأَلساسيَّة، واملعتقدات املؤَكَّ ُسَؤال مثري لالحتجاج: هو سؤاٌل ُيَشكِّ

 ضمًنا، ويكشف صراعاٍت ويدُعو للتَّفكري.
َؤال الغيّن: يُلزم بالتَّعاُمل مع مضامنَي غنيَّة، َوضروريَّة لفهم اإِلنسان والعامل. ال ميكن اإِلجابة عنه بدوِن ِإجراء حب ٍث السُّ

يٍّ ومتواصل.  ِجدِّ
ا حلياِة املتعلِّمني وحلياة اجملتم  ع اّلذي يعيشوَن فيه.ُسَؤال ُذو صلة/عالقة: مالِئٌم جدًّ

 ُسَؤاٌل مشحون: فيه بُعٌد َأخالقيٍّ وُشحنة َأحاسيس، بِإمكاِنا دفع عمليَّة التَّعلُّم والبحث.
رة للتَّالميذ.  ُسَؤال َعَمِلّي: جند عنه الكثري ِمَن املعلومات املتيسِّ

 
 َأمثلة ِلصياغاٍت واضحة أَلسِئلة البحث:

 ؟________على ________ ما هو تأثري 
 ؟_________ وبني ________ ما العالقة بني 
  ؟__________يَؤثِّر على _______كيف 
 ؟________ يف احليِّز _______ ما اّلذي يُ َؤدِّي ِإىل 
  َ؟___________ وبني ________ ما الفرق بني 
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 عمليَّة التَّعلُّم عن طريق البحث

 
 للمعايير التَّالية:نصُّ ُسَؤال البحث، يجب َأن يستجيَب 

 .َؤال ِإثارة ٱهتمام المتعلِّم/المتعلِّمين  اإِلثارة: على السُّ
 .َؤال عالقة وثيقة بالموضوع اّلذي َتمَّ ٱختيارُُه، ومن شأنه فحص الظَّواهر والعمليَّات  المضمون: للسُّ
 َؤاُل البيَئَة القريبة للتِّلميذ َأو في َأماِكَن بع  يدة.حيِّز البحث: يُعالج السُّ
 .َؤال بوضوٍح، بحيث يكون له جانٌب بالمحيط البيِئّي  النَّصُّ الصَّحيح: يجُب َنصُّ السُّ
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َؤال  )نقاًل عن: كيف نكتب عماًل شخصيًّا( عمليَّة طرح اأَلسِئلة وٱختيار السُّ

 طرح اأَلسِئلة
 الموضوع؟ِاسأَلُوا ذاتكم: ما اّلذي ترغبون في معرفته َعِن 

. عة، ومبخزن أَدواِت االستفهام يف الصَّفِّ  * ِاستعينوا بَأدواِت ٱستفهاٍم متنوِّ
 * ِاطرحوا َأسِئلًة، تكوُن ِإجاباِتا واسعًة تستوجب حبثًا، وال ميكُن ٱختصارها بِ  )نعم( أَو )ال( )ُسَؤال مفتوح(.

 * َأِشريوا ِإىل اأَلسِئلة اّليت تبدو لكم َأكثر ِإثارة.
 شريوا ِإىل اأَلسِئلة اّليت ميكن ِإجياُد ِإجاباٍت هلا من مصاِدِر املعلومات.* أَ 

 تصنيُف اأَلسِئلة
خصّي؟  ِاسأَلوا ذاتكم: ما هو مجال البحث في عملُكُم الشَّ

نفِسِه، وَأسِئلة توجد * صنِّفوا اأَلسِئلة اّليت متَّت صياغتها ِإىل جماالت: َأسِئلة هلا مقام مشَّتك، َوَأسِئلة تتطرَّق ِإىل اجملاِل 
 كلُّ هذه توضع يف جمموعة واحدة.  -بينها صلة 

 اجملاالت اّليت ٱخَّتمتوها ستكون رُؤوس األَقالم يف العمل. -* َأعطُوا لكلِّ ٱمسًا )ُعنوانًا( لكلِّ جمال
 * نظِّموا رُؤوس األَقالم على شكِل فصول بَِتَسلُسٍل منطقّي.

 تحديد سؤال البحث
خصّي؟ِاسأَلُوا ذاتك  م: َأّي ٱتِّجاه ستختارونَُه في عملُكُم الشَّ

 ِمَن الجدير معرفُتُه: َأحيانًا نختار ُسَؤال البحث قبل بداية العمل،
 وَأحيانًا ُأخرى نختاُر ُسَؤال البحث في نهاية العمل.

. اٍه معنيَّ َؤال اّلذي يفتتح طريق التَّعلُّم بِٱجتِّ  * ُسَؤال البحث هو ذلك السُّ
َؤال املركزّي اّلذي يتمحور حوله عمُلكم. * ُسَؤال  البحث هو السُّ

ين: عامل ُمَؤثِّر، وعامل ُمَتأَثِّر.  * ُسَؤال البحث، غالًبا، ما يتأَلَّف من متغريِّ
  

 * َأمثلة لبدايات َأسِئلة:
 ما هو تأثري... -
 ما العالقة بني... -
 ما الفرق بني... -



 كيف ميكن أًن...  -
 العوامل...ما هي  -
 ما هو املتشابه وما هو املختلف... -
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َؤال املفيد اّلذي ٱخَّتمتوه. هذا يساعدكم يف االنتقال ِإىل املرحلة التَّالية، وفيها تبدُؤوَن بالتَّفتيش  لوا أَمامُكُم السُّ سجِّ

 َعِن املعلومات.
 الثَّانية بنجاٍح: مرحلَة طرِح اأَلسِئلة.َأحسنُتم!!! لقد َأنهيُتُم المرحلة 

 
 ِمئشاٌر للتَّقييم

 

 
 
 
 
 

ة الوزن  المهمَّ
 النِّسبّي       

 بداية الطَّريق منتصف الطَّريق         الوصول للهدف        معايير للتَّقييم       

طرح  
 اأَلسِئلة

%5     نصٌّ لعدد
كبري  ِمَن 

 اأَلسِئلة 
  َنصَّ ُسَؤااًل

 مفيًدا      
  َؤال السُّ

د  حمدَّ
 وواضح                           

 

  جَنََح يف
نصِّ  

العديد ِمَن 
 اأَلسِئلة

  جَنََح يف
َنصِّ ُسَؤاٍل   

 مفيد 
  َؤال السُّ

د       حمدَّ
 وواضح       

 

  َنصَّ عدًدا
 قلياًل       

 ِمَن اأَلسِئلة            
  نصٌّ لُسَؤاٍل

 مفيد    
  َؤال السُّ

 حباجة ِإىل    
 تركيز

 
 

  ََّنص
 ُسَؤاَلنْيِ 

 أَو أَقلّ 
 

  َّمل يَ ُنص
 ُسَؤااًل 

 مفيًدا
 

  ََّنص
 ُسَؤااًل 

 مغلًقا/مبعثًرا



ة )محادثة بعد تعِبَئة المئشار(   مردود/ تغذية مرتدَّ
 

 
 لحظة تَأمُّل

 شعوري؟ يف ِناية املرحلة الثَّانية؟ما هو 
 ما اّلذي كان سهاًل/صعًبا؟

 ما اجلديد اّلذي تعلَّمته من مرحلة طرِح اأَلسِئلة؟ املعرفة / املهارة / عن نفسي
 ومنِضي ُقُدًما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة يجب حفظها نقاط بحاجة لتقوية وتحسين  نقاط قُ وَّ
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 الخطوة الثَّالثة: التَّفتيُش عن مصاِدَر للمعلومات

بصورة َأوَّليٍَّة، َوٱختَبرنا ما نعرفُُه وما ال نعرفه بشكٍل عاّم، فقد حاَن الوقت بعد َأن تعرَّفنا على الموضوع 
 المناسب لتقوية العالقة ولتعميق التَّعارف مع موضوع العمل.

 
 من َأجل ذلك، نحتاج ِإلى مصادر للمعلومات.

ُب َعَليَّ معرفته لكي َأِجَد مصاِدَر للمعلومات؟  ما اّلذي يتوجَّ
 ال مصادر المعلومات الموجودة؟. ما هي َأشك1
 . كيف نفتُِّش َعِن المعلومات؟2
 . كيف نقيُِّم المعلومات؟3
 

وا قائَِمًة مبصاِدَر خمتلفة للمعلومات  ما هي مصادر املعلومات اّليت تعرفوِنا؟ َأِعدُّ
 نوع المصدر                              تفصيل مصاِدِر المعلومات

ت، وثائق، مناذج كتب للمعاينة  ومطبوعات              موسوعات، كتب، كتيِّبات، جرائد، صور، رسومات، جمالَّ
 َأسِئلة.

 خمازن حموَسَبة للمعلومات             َأشرطة ُمدجَمَة، خمازن حموسبة، اإِلنَّتنّت، قوائم مبيعات حُموَسَبة، وغري ذلك
 ياع )راديو(، تلفزيون، َأشرطة فيديو، شرائح، َأشرطة فيديو، أُسطواناتموادُّ مرئيَّة ومسعيَّة                    ِمذ

 بنو البشر                             خمتصُّون، َأصحاب ِمَهن، معلُِّمون، مرشُدون، أَولياء أُمور، أَقرباء، زمالء
 مصانع، معامل، معارض، استعراضات، متاحف، مواِقُع علميَّة، مواقع طبيعيَّة،              أَماكن                   

 وغريها
 ممارسة شخصيَّة                       جتارب، مشاهدات، ِاستطالعات للرَّأي، وظاِئف نظريَّة، متابعات، بناء مناذج،

 اِبتكارات.                                      
 
 
 
 



 عني مهفراتس -جفانيم -نقاًل عن موقع مدرسة
 

 البحث َعِن المعلومات
 لدخول عالم المعلومات، علينا ِإيجاد كلمات المفاتيح.

 كلُّ كلمة تفتح لنا بابًا ِإلى عالم مليٍء بالمضامين الواسعة.
 عندما نبحث في اإِلنترنّت، نفتح بابًا ال نِهائِيًّا ِمَن المضامين.

ي الح يَّاٍت هائِلة ِمَن المعلومات.علينا توخِّ  ذر كيال نضيع َأو نغَرَق بكمِّ
 

َرِت  الصُّورة، فاليوم ِإحدى وظاِئف املعلِّم التَّقليديَّة، هي ِإحضار املادَّة التَّعليميَّة ِإىل املتعلِّم، ِإالَّ َأنَّ "ثورة املعلومات" غي َّ
رة لكلِّ شخص بواسطة كبسة زّر.  املعلومات متيسِّ

ُد املتعلِّم بنفِسِه املعلوماِت املطلوبة.هذا الوا  قع يُِتيُح ِإمكانيَّاٍت جديدًة للمتعلِّم، فيها حُيدِّ
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ليست كلُّ املعلومات املوجودة يف اإِلنَّتنتِّ دقيقًة بطبيعة احلال، لذلك وبشكٍل ُمَواٍز لعمليَّة البحث َعِن املعلومات 

ُب التَّطرُّق أَيًضا   ِإىل موضوع صالحيَّة املعلومات.جيَِ
 هذه املهارات حتَتلُّ جزًءا مركزيًّا يف احلياة اليوميَّة للمتعلِّم، لذلك فدجمها يف عمليَّة التَّعلُّم ُيساهم بال شكٍّ يف تأهيل

جييتايّل(.   املتعلِّم للحياة يف العصر الرَّقمّي )الدِّ
ركة يف عمليَّة التَّعلُّم منذ مراحلها اأُلوىل، من شأِنما التَّأثري على مستوى باإِلضافة إىل ذلك، فالتَّعليم الفعَّال واملشا

مة َأكثر، يف جمايلَِ الفهم والتَّذويت.  املوضوع حىتَّ يف املراحل املتقدِّ
 برنامج احلوسبة، املرحلة "أ"( -برنامج هيال  -)نقاًل َعِن ٱستكماٍل يف موضوع التَّعليم احملوَسب 

 
 علَّم: العالقة بين محرِِّك البحث والفهرسمهاًل... لنت

اتيَّةمن خالل  (. فهي Crawlers، جنمع معطياٍت بِٱستخدام برامج التَّجوال والتَّجميع )محرِّكات البحث الذَّ
، وتتنقل من صفحٍة ِإىل  ُأخرى، وِمن موقٍع ِإىل آَخَر ِمن خالل الرَّوابط. تُنِتُج  هذه جُترِي َمسًحا ملواقع اإِلنَّتنتِّ

َدِت  اٍت ومواِقَع أَيًضا، منها برامج التَّجوال اّليت حدَّ فحات، وحيوي ملفَّ ا حيوي ماليني الصَّ ا كبريًا جدًّ احملرِّكات ِمَلفًّ
 الكلماِت املطلوبة.

 Bing, Yahoo, Google  أَمثلة حملرِّكات حبٍث ذاتيَّة: 
!هل بِٱعتقادكم، تغطِّي حمرِّكات البحِث  ُكلَّ املعلومات ا  ملوجودة يف اإِلنَّتنّت؟ اإِلجابة هي كالَّ

فحات. غالبيَّة احملرِّكات الكبرية، تعِقُد ٱتّفاقيَّات  50حمرِّكات البحث الكبرية )مثل جوجل( تغطِّي باملاَئة  فقط ِمَن الصَّ
 مع فهارس كبرية وعند احلاجة تستعنُي هبا.

فهي حتتوي على معلوماٍت منهجيَّة مَجََعَها َأشخاص، أَو هي أَداة ُمساِعَدة ملسح املعلومات وتنظيمها،  الفهارس 
نظَّمها خرباُء بشكٍل يدويٍّ على شاكلة بيانات وقوائَِم، وأَدخلوها ِإىل مواقع كقوائِِم مواضيع، وهلا قوائم ملواضيَع فرعيَّة. 

بكة. مُيكُن ِإجياد صفحاٍت  ًها يف الشَّ ح حبثًا موجَّ  لفهارَس يف صفحة املدخل.يَقََّتُِح الفهرس على املتصفِّ
 )نقاًل عن موقع املعرفة وُحّب االستطالع احملوسب(

 
 
 
 



 َأمامكم رواِبُط أَلفالم قصيرة ِإرشاديَّة في موضوع البحث، فَٱستعينوا بها:
 

 الروابط الموضوع                                  
 مهارات البحث يف جوجل البحث عن معلومات

 قصرية أَفالمالبحث عن  
 حتديد حماكايات 
ُصَورالبحث عن    
 البحث َوفًقا للصَُّور 
ممقال مبوضوع   متقدِّ  

معلومات عامَّة عن موضوع اإلنترنّت 
 والحوسبة

موقع عامي ساالنت، ننصح  -معرفٌة وحبُّ ٱستطالع رقمّي 
بالبحث داخل املوقع قسم "ب": املعرفة، خمازن املعلومات 

 .وحمرِّكات البحث
 ِصحافة تارخييَّة  –املكتبة الوطنيَّة  موقع المعلومات

 التَّاريخ بكبسة زرّ  -تقرير
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 تقييُم المعلومات

 ما هي شبكة اإِلنَّتنّت؟
ا جمموعة ِمَن املكتبات؟  مكتبة أَو لرمبَّ

 َمتَجٌر لبيع الكتب أَو كشك لبيع اجلرائد؟
 راديو، أَو سينما؟قناة بثٍّ تلفزيونيَّة، أو حمطَّة 

 
ُتشِبُه شبكة اإِلنَّتنّت سوقًا ضخمًة َأو بازارًا الِنائيًّا، مُيكُن فيِه ِإجياد بضائع متنّوعة من َأصناف خمتلفة، وَأهداف 

 تسويق كثرية.
َأهداٍف  هدف عارضي البضائع هو البيع والتَّسويق بُغَيَة الرِّبح املادِّّي، َونشِر أَفكاٍر وِإيديولوجيَّات، َوتشجيعِ 

 جملموعات وألَفراد.
خمة اّليت يف داخلها، ُتستعَمُل كمصدٍر َأساسيٍّ للمعلومات للمعلِّمني،  يَّة املعلومات الضَّ بسبب حجمها اهلاِئل وكمِّ

لِء أَ 
َ

ي معلوماٍت بشكل متواصل، وللثَّقافة، ومل ة النَّاس. ُتسَتعَمُل املعلومات للتَّعلُّم، ولتلقِّ وقات الفراغ َوللتَّالميذ وعامَّ
 والتَّسوُّق.

ُد أَوَّاًل َأنَّ املعلوماِت جبودٍة مقبولة وموثوٍق هبا.  لذلك، فعندما جنَمُع املعلوماِت ِمَن اإِلنَّتنّت، فعلينا التََّأكُّ
 

 نشاٌط تجريبيّ 
ا حقيقيَّة: مثال يُبنيِّ َأنَّ املعلومات اّليت حنصل عليها ِمَن اإِلنَّتنّت، ليست كلُّها موث ََّقًة. يف ال َ َأِنَّ تَّقرير أُسطورة تبنيَّ

)حلظة، كيف ميكننا َأن نعِرَف َأنَّ هذا  الحرب الخياليَّة الّتي حظيت بتصنيٍف في موسوعة الويكيبيدياالتَّايل َعِن 
 التَّقرير موثوٌق به؟(

ال ميكن االعتماد بشكٍل َأعمى على املعلومات اّليت ُوجدت، كذلك جيب تعويد تالميذنا على فحص موثوقيَّة 
 املعلومات.

 ما هي اأَلشياُء الّتي ِمَن المهمِّ فحُصها؟
قَّة تها، لذلك جيب : بِإمكان كلِّ شخص نشَر معلومات. الدِّ مواِقُع عديدٌة ال َِّتَضُع لفحص جودة معلوماِتا وصحَّ

د:  التََّأكُّ
  ٍَهِل املعلومات َأكيدٌة وبدوِن َأخطاء 



 َهل خضَعِت املعلوماُت لفحٍص من ِقَبِل خبري َأو حمرٍَّر للمضمون 
 َهِل املعلومات مَّتابطة وبدون تناقضات 

ة املعلومات اّليت تُنشر، وغالًبا ال نعرف ما هي ثقافة النَّاشر أَو ال توجد أَيَّ  الصَّالحيَّة والمصداقيَّة: ُة كفالة لصحَّ
 مستواُه املهيّن.

 لذلك ِمَن املهمِّ فحص:
 ما هو مصدر املعلومات؟ 
 ما هي كفاَءات الكاتب؟ 
 من هو اجلسم النَّاشر؟ هل هو ِجسٌم رمسيٌّ معروف؟ 
 ما هي نوعيَّة املعلومات؟ ِإعالنيَّة، علميَّة... ، 
 ما مدى مصداقيَّة املعلومات؟ 
 هل توجد مصادر ُأخرى للمعلومات؟ 
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 طريقة أُخرى ملعرفة من هو صاحب املوقع هي معرفة معىن ِناية عنوان املوقع يف الّشبكة.

 نوع الموقع معنى النِّهاية                                         النِّهاية                      
      

com 
company-موقع تجاريٌّ َأمريكيّ  شركة 

co 
 

commercial -  ٌّموقع تجاريٌّ عالميّ  تجاري 

Edu 
 

education     -  ّموقع ثقافّي/ تربوّي/ مؤسسات تربويَّة،  ثقافي
 ِوزارة التَّربية

Ac academic -    اديمّي اديميين )جامعات، كليَّات، ...( َأكَّ  موقع أكَّ

Gov 
 

government -  ٌّسات حكوميَّة )الكنيست،  حكومي مواقع لمَؤسَّ
 التَّأمين الوطنّي، ...(

Mil military-        موقع عسكريٌّ  عسكرّي 
Net network -    ُدو اإِلنترنتّ  شبكة اإِلنترنّت  ُمَزوِّ
Org 

 
organization - منظَّمات أَلهداف غير تجاريَّة  منظََّمة

 شبكات تربويَّة، وغيرها( )جمعيَّات،
K12 

 
ِمَن ، -Kinder Gardenِاختصاٌر للكلمات

 الحضانة وحتَّى الثَّاني عشر
 موادُّ تدريسيَّة وتعليميَّة

 
د َأنَّ املوقع غري  الموضوعيَّة: )مستقّل( وغري متأَثِّر بأَفكاٍر ُمسبقة، وذلك ِمن حماولته حتريَف أَفكارنا  متعّلقعلينا التَّأكُّ

" معلومة علميَّة. ِمَن اجلدير فحُص ذلك. ُر بزيِّ  أَو عرض جانٍب واحٍد فقط. َأحيانًا، املعلومة اإِلعالميَّة "تتنكَّ
 َهِل املعلومات حمايدة؟ 
 َهِل املعلومات موضوعيَّة؟ 
  حقاِئَق أَم مواقف؟َهل تعِرُض املعلومات 
 هل يوجد َفصٌل بني املضمون وبني اإِلعالن؟ 



فحات. عند البحث، تُعطي  الَحتَلَنُة: يناميَّة. يف كلِّ يوم يَِتمُّ َنشُر كمٍّ هاِئل ِمَن الصَّ شبكة اإِلنَّتنتِّ غايٌَة يف الدِّ
ليَّة للمواقع اّليت تدفع هبدف تفضيِلها، َأو ملواقِ  َتظَهُر فيها كلمات البحث.  -وأَلسباب تقنيَّة  -َع حمرِّكات البحث اأَلوَّ

د من:  علينا التََّأكُّ
 مىت متَّت حتلنة املعلومة؟ 
 هل من تاريٍخ واضح لزمن كتابة املعلومة اّليت ُنِشَرت؟ 
 َهِل الرَّوابط حمتلنة وفعَّالة؟ 
 َهِل املعلومة حمتلنة وذاُت ِصَلٍة بالواقع؟ 

موليَّة: عب التَّحديد فيما ِإذا كان املوقع كاِمَل التَّغطية وعميًقا مبا فيها عند حبثنا عن مو  الشُّ ، ِمَن الصَّ ضوٍع معنيَّ
د من:   الكفاية. علينا التََّأكُّ

 َهل تُغطِّي املعلومة مواضيع كثرية؟ 
 ما هي املواضيع اّليت تشَمُلها هذه املعلومات؟ 
 ما مدى العمق اّلذي تُ َعاََلُ ِبِه هذه املواضيع؟ 
  جد روابط ملواِقَع فيها معلوماٌت ِإضافيَّة؟هل تو 
 َلة؟  هل هذه الرَّوابط شاملة وُمَفصَّ
 َهِل املوقع متكامل أَم أَنَُّه ما يزاُل يف مراِحِل البناء؟ 

ا أَيًضا بتفاصيل ِإضافيَّة.  َأِضْف ِإىل ذلك، عليَك دائًما، َأن تكون قارئًا ناقًدا ومهتمًّ
 ملعلومات اّليت تبحث عنها؟ما هي مدى سهولة الوصول ِإىل ا

لِهَيات"، َكاإِلعالنات التَّجاريَّة َأو النَّوافذ املتحرِّكة...
ُ

 هل يَ ُعجُّ املوقع "بامل
 هل تصميم املوقع لطيٌف، َوَسهٌل للقراَءة، َوغري ُمسيء؟
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ع   نَنَصُح مبشاهدة املوادِّ التَّالية وقراَءِتا: -للتَّوسُّ

 
 

 هيَّا ِإلى العمل
يَّة المعلومات الّتي نبحث عنها ومصداقّيتها، حان  بعد َأن فهمنا كيف نبحث َعِن المعلومات، وَأدركنا َأهمِّ

 لنبَدَأ بالبحث. الوقت
ة كلمات مفتاح، َأو َأزواج كلمات وحاولوا البدَء بالبحث عنها:  ِاختاروا عدَّ

وا قاِئَمًة لخمسِة مصاِدِر معلومات، لمواقع وروابط وجدتموها عن موضوٍع َأثاَر ٱنتباهكم.  َأِعدُّ
 

ت في الشَّ  عة للمعلومات )مقاالت، َأفالم قصيرة، مجالَّ بكة، خواطر في صفحات ِاجمعوا مصاِدَر متنوِّ
ت شهريَّة، وغير ذلك.  شخصيَّة(. باإِلمكان ِإرفاق مصادر مطبوعة ِمَن الكتب، ومجالَّ

 عليكم مراعاة قواعد التَّسجيل الّتي تحَترُِم حقوق النَّاشرين، َوٱبدُأوا بِِإعداد قائَِمة بالمصادر الخاصَِّة بكم.
ادسة)المزيد في ِإعداد قائَِمة المصادر، في الخط  كتابة العمل(  -وة السَّ

 
 مرحلة البحث َعِن المعلومات -َأحسنُتم!! لقد َأنهيُتم بنجاٍح المرحلة الثَّالثة 

 
 
 
 
 
 

 الموضوع الروابط
 تقييم المعلومات           مقال مبوضوع تقييم املعلومات

موقع نقابة اإِلنَّتنتِّ اإِلسرائيليَّة -حقوق املَؤلِّفني   حقوق المَؤلِّفين 
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 ِمئشاٌر للتَّقييم

ة الوزن  المهمَّ
 النِّسبّي       

 بداية الطَّريق منتصف الطَّريق         الوصول للهدف        معايير للتَّقييم         

البحث 
 عن 

مصادر 
 المعلومات

%10    ِاختيار
كلمات 

ناجعة 
 للبحث  

  10ِإجياد 
مصادر 

َعة  متنوِّ
 للمعلومات             

   ،اإِلنَّتنّت(
ت،  جمالَّ

أَفالم،       
عرض 

شرائح، 
أَماكن،                                                  

َأشخاص، 
 حماكايات(.   

  مصادر
حمتلنة 

 للمعلومات
لة  ذات الصِّ

 باملوضوع
  حفظ

   اختيار
كلمات 

مالئَِمة 
للبحث/م

 تَّصلة
  5ِإجياد 

مصادر 
 للمعلومات

  تنوُّع كبري يف
مصادر 

 املعلومات
  مصادر

املعلومات 
حمتلنة وذات 

صلة 
 باملوضوع

  احلفاظ على
حقوق 

 النَّشر
  تسجيل

املصادر 
وفًقا 

  ِاختيار
لكلمات 

حبٍث مّتصلة 
بشكل 

 جزئيّ 
  8-6ِإجياد 

مصادر 
 للمعلومات

  تنوُّع
مصادر 

املعلومات 
ط  متوسِّ

  جزٌء من
مصادر 

املعلومات 
غري 

حمتَلن/غري 
متَّصل 

باملوضوع 
 مباشرةً 

  احلفاظ
بشكٍل 

   اختيار
كلمات 

حبث غري 
ل متَّصلة/الصِّ

 دةة بعي
  ِإجياد أَقّل

 5من 
مصادر  

 للمعلومات
  تنوُّع

املصادر 
 فقري

  مصادر
املعلومات 

غري 
حمتَلَنة/غري 

متَّصلة 
 باملوضوع

  عدم احلفاظ
على حقوق 

 النَّشر
  تسجيل



حقوق 
 النَّاشرين

  تسجيل
مالئِم 

 للمصادر

جزئيٍّ على  للقواعد
حقوق 

 النَّشر
  تسجيل

املصادر 
صحيٌح 

 جزئيًّا

املصادر غري 
 سليم

 
 مردود )محادثة بعد تعبئة الِمئشار(

ة يجُب الحفاُظ عليها  نقاٌط بحاجة لتقوية وتحسين نقاٌط قُ وَّ
  
  
 
 

 لحظة تأّمل
 ما هو شعوري عند االنتهاِء ِمَن املرحلة الثَّالثة؟

 أَيُّها كان سهاًل/صعًبا بالنِّسبة يل؟
 شيٌء جديد تعلَّمُتُه من مرحلة البحث َعِن املعلومات؟ معرفة/مهارة/عن نفسي
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 الخطوة الرَّابعة: معالجة المعلومات قراَءًة وتلخيًصا
عة ِاخترتم   فَأَنتم سائروَن في االتِّجاِه الصَّحيح!!! -موضوًعا، وبحثتم ووجدتم مصادر معلومات متنوِّ

 
اآلن حاَن وقت التَّصنيف واالختيار وجمع اأَلشياء المالِئَمة بشكٍل دقيق، بما يتالَءَم َوالموضوَع الَّذي 

 ٱخترتموه.
 )طبخة(. دعونا نشبُِّه كتابة العمل بعمليَّة حتضري مأكول معنيَّ 

 ٱختيار املوضوع. -يف املرحلة اأُلوىل، خنتار ما هو هذا املأكول 
بات املأكول   مجع املعلومات. -يف املرحلة الثَّانية، نبحث عن مركِّ

صُ  ُروع يف معاجلة املعلومات، نقرأُ ونلخِّ بات املأكول: التَّقش -واآلن، يف املرحلة الثَّالثة، علينا الشُّ ري، متاًما كما يف مركِّ
بات املأكول املطلوبة.  والتَّقطيع، والَغْسل، والتَّصنيف، والتَّصفية... حىتَّ جَتَهَز مجيُع مركِّ

بات لتتحوََّل تدرجييًّا ِإىل طبخة. -الحًقا، ندمج املعلومات   خنلط املركِّ
 أَمامكم معلوماٌت عن مهارتَِ القراَءة والتَّلخيص.

ُروع يف عمليَّيَتِ القراَءة والتَّلخيص.ننصُح باملرور عليها وقراءِتا، وتسجي  ل أَفكار ومفاهيم، وعندها يَِتمُّ الشُّ
 

 تعليماٌت للمعلِّم
 يف هذا القسم، عليكم مالَءَمة طريقة التَّعليم للمتعلِّم.

ورة الحًقا. يف حالة التِّلميذ اّلذي يتمتَُّع بقدرة عالية يف القراَءة والكتابة، يكون بطبيعة احلال ُمعًفى ِمَن اأَلدوات املذك
 عدم قدرة التِّلميذ على القراَءة أَِو الكتابة، عليكم مرافقته يف هذه املراحل.

َؤال: كيف يرتبط العنوان باملوضوع اّلذي يعمل عليه.  مثال: اِقرأُوا أَمامه العنواَن، َوٱطرحوا عليه السُّ
، مجلًة بعد مجلة، َوأَعطُوُه الفر  صة لتشخيص الفكرة املركزيَّة يف اجلملة، وٱطلُبوا منه كتابة ذلك اِقرأُوا أَماَمُه النَّصَّ

 بكلماته اخلاصَّة.
التِّلميذ اّلذي يواجه صعوبًة يف الكتابة، قوموا مبساعدتِِه يف ذلك. َدُعوُه يقرأُ وميلي عليُكُم الفكرة املركزيَّة بكلماتِِه 

 اخلاصَّة.



لكتابة ٱقرأُوا له، َوٱطُلُبوا منه َأن يَتُلَو شفهيًّا الفكرة املركزيَّة بكلماتِِه اخلاصَّة، التِّلميذ اّلذي يواجه صعوباٍت يف القراَءة وا
 َوٱكُتُبوا ما قال.

للتَّالميذ اّلذين يواجهون صعوبة يف الكتابة على الورِق، ٱقَّتحوا عليهم طباعة أَفكارهم وِإعداد ِمَلفٍّ أَو عرض شرائح 
 منها.

، بِٱستخدام خمطَّطات جرياٍن، حبيث يكون مبقدورهم ِإعداد تلخيٍص مرئيٍّ ساعدوا التَّالميذ يف فهم  طريقة تنظيم النَّصِّ
 للمادَّة.
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 كيف ينبغي لنا َأن نقَرَأ؟

 تأليف: بروفيسور أَرييه فوهال، وسارة ليفكني، وهاجر أَنوش
ُحها بسرعة، وهنالك   ق منها حملاٍت من هنا وهناك، ومنها ما جيُب هنالك كتب ِمَن املستحَسِن تصفُّ كتب ميكن التَّذوُّ

"ٱبتالعها" ُدفعًة واحدة، وُأخرى جيب قراَءِتا بشكٍل جيٍِّد، والعودة لقراَءِتا مرَّاٍت عديدة، ألَنَّنا يف كلِّ مرٍَّة نكتشف 
ر كبري ورجل سياسيٌّ ِإنك ومات سنة  1561ليزّي، ُوِلَد سنة َأشياَء جديدة. هذا ما كتبه فرنسيس بيكون، وهو مفكِّ

نني، ِإالَّ َأنَّ ما قاله يالئُِم عصرنا اليوم، بالنِّسبة للكتب وللجرائِد 1626 . بالرَّغم من َأنَّ كتاباته كانت قبل ِمَئات السِّ
ة تناسُبُه. علينا ٱختيار طريقة القراَءة اأَلكثر م الَءَمًة، لكي تكون أَيًضا. لكلِّ جريدة ولكلِّ جزٍء منها، طريقة خاصَّ

ر  د السُّ ارع حتدِّ ري بسرعاٍت خمتلفة، َوَجودة الشَّ يَّارة تستطيع السَّ يَّارة، فالسَّ عة، قراَءتنا ناجعة. تشِبُه القراَءة سياقة السَّ
اِئق املتمرِّس، يعرف كيف يقود السَّ  رْي بالطَّبع. السَّ يَّارة َوقوانني السَّ يَّارة لكي َيِصَل وكذلك َأحوال الطَّقس، َوَجودة السَّ

ِإىل هدِفِه بشكٍل آِمٍن ومريح. وبالطَّريقة نفسها، يعِرُف القارُئ املتمرِّس كيَف يالِئُم قراَءتَُه خلدمة َأهدافه. على سبيل 
طلوبة؛ بينما املثال: ِإذا كان يبحُث عن قيمة معيَّنٍة يف املوسوعة، فسيُمرُّ َمرَّ الكرام على بقيَّة الِقَيم، حىتَّ جيد القيمة امل

عند قراَءته لقصَّة ممتعة، فسَيقرأُها برِويَّة؛ وِإذا كان يبحث عن أَفكاِر الكاتب َأو يفتِّش عن ِإجابٍة لُسَؤاٍل، فسيقرأُ 
ق. القارُئ اجليِّديالئُِم سرعَة قراَءته مع مدى صعوبة املادَّة اّليت يقرأُها. ِإذا كان القارئيواجه مشكالتٍ  ، بَّتكيز أَو بتعمُّ

مكة" يف موضوع التَّاريخ، َفِمَن املنطقيِّ َأن يكرَِّس الو  قت على سبيل املثال، يف موضوع البيولوجيا، ِإالَّ أَنَُّه "َيسَبُح كالسَّ
واجلهد لقراءة موضوع البيولوجيا َأكثر من موضوع التَّاريخ. القارُئ اجليِّد يعرف ما هو أُسلوب القراَءة املالِئم، ويعرف 

  .رعة قراَءتِِه َوفًقا للضَّرورةمالَءَمة س

 
 القراَءة النَّاِجَعة

ُل وترية قراَءته وأُسلوهبا َوفًقا للمادَّة املكتوبة َوَوفًقا الحتياجاته. ق رِن"، اّلذي يُعدِّ
َ

بل البدِء القارُئ النَّاجع هو القارُئ "امل
سلوهبا. يسَأُل نفَسُه: ما اّلذي أُريد قراَءتَُه؟ ِمن َأجل ماذا يف القراءة وأَيًضا خالهلا، يتَِّخُذ قراراتِِه عن شكل قراَءتِِه وأُ 

، سيتَّخذ القرار الصَّحيح كيف يقرأ يَّة املادَّة اّليت عليَّ حفُظها؟ حبسِب هذه اأَلسِئلة، بال شكٍّ  .أَقرأُ؟ ما هي كمِّ
ُروع بعمليَّة القراَءة، جيب تقييم   .ءمة أُسلوب القراَءة هلااملادَّة املقروَءة، ومال مدى صعوبةقبل الشُّ

َمة ِإىل ِفقرات؟ هل تُوجد عناوين  جيُب االنتباه لشكل طباعة املادَّة املكتوبة: هل هي كثيفة أَم متباعدة؟ هل هي ُمَقسَّ
ٌد  يف بداية البنود؟ ما هي َجوَدة احلروف؟ هل هي صغرية أَم كبرية؟ هل هي واضحة؟ هل ِمَن احلروف ما هو مشدَّ

ة يف النَّّص؟ ما مدى مسامهة تصميم اخلطوط للقراَءة: هل بلوٍن أَو بص ورٍة أُخرى، هبدف توجيه القارِئ لألُمور املهمَّ



توجد ُصورَة يف املادَّة، َأو رسوم توضيحيَّة، أَو ُرُسوم بيانيَّة، أَو جداول، واّليت تساعد يف جتسيد املادَّة املكتوبة، 
َفحات املط  بوعة؟و"تكِسُر" الرَّتابة يف الصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42ص
ِمَن املهمِّ االنتباه ملخزن الكلمات: هل فيه كلمات صعبة؟ هل فيه مصطلحات غري معروفة؟ َهِل اجُلَمُل طويلة؟ وما 

ز للقراَءة؟ َهِل  رح؟ ما هو املضمون، َوَهل ُعرض بشكٍل جافٍّ َأو بطريقة جاذبة؟ هل هو مثرٌي وحمفِّ هي جودة الشَّ
 منظَّم بشكٍل منطقّي؟ )كّلما كاَنِت األمور منطقيَّة، َسُهَل فهُمها وحفظُها(، َهِل املادَّة املكتوبة طويلة؟املكتوب 

 
أي َتصُعُب قراَءُِتا. يعتِمُد  -كلُّ هذه املركبات تَؤث ُِّر يف مدى صعوبة املادَّة املكتوبة، فتجعلها "ُودِّيًَّة" َأو بالعكس

 .، على تقييمنا ملدى صعوبة املادَّة املكتوبةالقرار بشأن أُسلوب القراَءة

 
يتأَث َُّر أُسلوب القراَءة بقدراِت القارِئ أَيًضا، فكلَّما كانت معلوماتُُه أَوسع يف اجملال اّلذي يقرأُ عنه، زاد ذلك ِمِن 

ل فهمه للموضوع. على سبيل املثال: ِإذا قرأَ شخٌص ما مقااًل يعاَل منافساِت التِّ  نس، فبال شكٍّ سيفَهُم ٱهتمامه وسهَّ
 .املكتوب بشكٍل أَفضل، ِإذا كانت لديه معلوماٌت َأكثر، ويعرف املصطلحات واأَلمساء وقوانني اللُّعبة وَأساليبها

تتأَث َُّر القراَءُة حبالة القارِئ أَيًضا. الغضب واإِلرهاق يَؤثِّراِن سلبيًّا على قدرته على الَّتَّكيز. َمن يقرأُ يف ساعة غضٍب 
 .رهاق، سيكوُن ٱستيعابُُه وحفظُُه أَقلَّ ِمَن العاديِّ وإِ 

 
بب اّلذي يقرأُ من َأجله: للمتعة، َأو لالمتحان  القارُئ النَّاجع يالئُِم قراَءتَُه أَلهداِف القراَءة أَيًضا، فهو واٍع للسَّ

عوبة للمادَّة املكتوبة، مها العامالِن القريب، أَو حىتَّ لتشخيِص أَمٍر ما أَثار ُحبَّ ٱستطالعه. هدُف القراَءة ومدى الصُّ 
ر اأَلساسيَّاِن اللَّذاِن يُ َؤثِّراِن يف ُأسلوب القراَءة. القارُئ النَّاجع يالئُِم أُسلوب قراَءتِِه َوفًقا أَلهدافه، وحبسب مقدا

  .الصُُّعوبة للمادَّة اّليت يقرأُها
 

  َطراِئُق القراَءِة اأَلرَبع
ٍة، قراَءًة دقيقة َأو قراَءة متهوِّرةحنن نقرأُ بطراِئَق وَأس   .اليب خمتلفة: ببطٍء َأو بسرعة، بَّتكيٍز أَو خبفَّ

زَ  ركَّ
ُ

ح، والقراَءة من َأجل املتعة، والقراَءة امل  .ةِمَن املتعارف عليه تقسيم طرائق القراَءة ِإىل أَربِع طرائق: املسح، والتَّصفُّ

 
ليل من َأجل ذلك. عند فتحكم لدليل اهلاتف لكي تبحث الَمْسح: وا َعِن ٱمسكم، فأَنُتم غري ُملَزِمني بقراَءِة كلِّ الدَّ



يكفي املرور عليه بعمليَّة َمْسٍح سريعة، حىتَّ جتدوا ٱمسكم. عند حبثكم يف صحيفٍة معيَّنة َعِن الربنامج التِّلفزيويّن اّلذي 
اعة الثَّامنة، ستجدون ذلك أَيًضا بسرعة. قراَءُة  ى "َمْسًحا"، فنحُن نعطي أَعُيننا املرور سُيَبثُّ السَّ البحث هذه ُتسمَّ

يَء اّلذي نبَحُث عنه. يف هذا النَّوع ِمَن القراَءة نعرف متاًما ماذا نريد ال َأكثر َد الشَّ طُوِر حىتَّ جنَِ  .على السُّ
 .أَلمر اّلذي نبَحُث عنهتُ َوف ُِّر عمليَّة املسح الوقت ِإذا ما عرفنا ٱستعماهلا بشكٍل جيِّد، وعرفنا بالضَّبط ا

ابُّ يف املساء؟ اِنتبهوا ال تقرأُوا القصَّة!  أَمامكم قصَّة. ِاحبثوا فيها عن شيٍء واحد فقط: ِإىل أَين ذهب ذلك الشَّ
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يِء املطلوب ة َوٱحبثوا َعِن الشَّ  .ِامَسُحوا القصَّ

 
ابُّ وبأيِّ مثٍن كان، التَّهرَُّب من شابٌّ يعمل يف شركة حتريَّات كبرية، طُلب منه  ا. أَراَد الشَّ ٍة َخِطرَة جدًّ اخلروج يف مهمَّ

ا، لذلك أُرِسَل إِلجراء فحٍص لدى طبيب العيون.  ة، جيُب التَّحلِّي برؤيٍة حادٍَّة جدًّ ة. للقيام هبذه املهمَّ تنفيذ املهمَّ
  .دخل غرفة الطَّبيب، فطلب منه الطَّبيب تشخيص اأَلحرف

ابّ أَ "  .يَّة َأحرف؟"، سَأل الشَّ
 .اأَلحرف اّليت على اللَّوحة"، َأجاَب الطَّبيب"
ابّ "  .أَيَّة لوحة؟"، سَأل الشَّ
 .اللَّوحة املعلَّقة على احلاِئط"، َأجاَب الطَّبيب"
ابّ "  .على َأيِّ حاِئٍط؟"، سَأل الشَّ
 .اّلذي بدأَ يفِقُد أَعصابَهُ  ِقْف جبانب الطَّاولِة، َوٱبدأْ بالقراَءة". وخبََُّه الطَّبيب"
ابُّ هبدوءٍ "  .جبانِب أَيَِّة طاولة؟"، سَأل الشَّ

ة.   يف النِّهاية فشل يف الفحص، ومل يُطَلب منه تنفيذ املهمَّ
ينما ملشاهدة فيلٍم. عند تشغيل اأَلضواء يف االسَّتاحة، ُذِهَل لرؤيِتِه الطَّبيب اّلذي  يف املساء، بغبطٍة وفرٍح، ذهب للسِّ

 .حَصُه صباًحا جيلس يف الكرسيِّ اّلذي جبانبهف
ابُّ الطَّبيَب بعد َأِن ٱستعاَد صوابه، "فأَنا ال أَرى جيًِّدا. هل هذا هو رصيف احلافلة " مممم... عذرًا سيِّدي"، سَأَل الشَّ

 "املتَّجهة ِإىل حيفا؟

 
ة ومل متسحوها. ِإذا مل ُتضِحكُكُم القصَّة، فأَنتم قد هل َأضحكتُكُم القصَّة؟ ِإذا كان اأَلمُر كذلك، فأَنتم قد قرأمُتُ القصَّ 

 .َمَسحُتُم القصَّة كما جيب. بِإمكانُكُم اآلن العودة لقراَءِتا بشكٍل عاديّ 
 

ًة َعِن اأَلحدا،  التَّصفُّح: حيفة، فِإنَُّكم تأخذون صورًة عامَّ فحة اأُلوىل يف الصَّ عندما تُلُقوَن نظرة خاطفة على الصَّ
حُتُم الكتاب، فستأخذون فكرًة َعِن املوضوع. املركزيَّ  ة فيها. ِإذا أََردمُتُ التَّعلَُّم عن فصٍل من فصول التَّاريخ، وتصفَّ

ة مُجٍَل َأساسيَّة. هذه الطَّريقة القرائِيَّة ال ُتالئُِم َأهداف التَّعليم، أَلنَّ معلوماٍت ك ح نقرأُ العناوين وعدَّ ثريًة تضيع بالتَّصفُّ



 .كهِذهِ   يف طريقةٍ 
 

هي القراَءة بَّتوٍّ وببطٍء، وبوترية مرحية للقارِئني، نقرأُ من َأجل املتعة يف أَوقات فراغنا، من   القراَءة من َأجِل المتعة:
خصيَّة يف القصَّة. نبدأُ بالتَّخمني كيف سيكون ردُّ فعلها،  كتاٍب أَو جملَّة أَثارت ِإعجابنا. غالًبا ما نتضامن َمَع الشَّ

فيه. يف َونأسَ  ُف حلزِنا ونفرح لفرِحَها، فنتذكر جتاِرَب مشاهبة َمَرْرنَا هبا. ِإنَّ القراَءة من َأجِل املتعة هي َأحُد َأشكال الَّتَّ
فيه ينما والتِّلفزيون، كانِت القراَءُة ِمن َأجِل املتعِة َأَحَد َأشكال الَّتَّ يف  الفَّتة اّليت سبَقِت ٱخَّتاَع الراديو، ووجوَد السِّ

 .تناحيا

َزة: ا قراَءٌة َحِذرٌَة بطيَئة ومكرَّرة، نَِقُف عند كلِّ  القراَءُة الُمرَكَّ حتُدُ، هذه القراءة عندما يكون اهلدف هو التَّعلُّم. ِإِنَّ
ُق يف فهم املكتوب. حىتَّ نفهَم املكتوب، عليكم أَنُتُم القارئنَي،   مجلٍة، ونرجع فيها على الِفقرات، ونتعمِّ
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طُور، بينما تفكريكم جيول بعيًدا عن  َأن تكونوا اجلانب الفعَّال، فِإذا نظرمت ِإىل الكتاب وجال نظركم ماسًحا السُّ
ا قراَءة ال ُتصغوَن أَنتُ  َق الفهَم لصاحبها. ِإِنَّ م املكتوب، فُيمكن تسميُة هذه العمليَّة قراَءًة، لكنَّ قراَءًة كهِذِه لن حتقِّ

فحة املطبوعة أَمامكم، فهذا دليل على أَنَّكم قد خرجُتم بشيٍء أَنفُسُكم إِليه ا. فقط عندما تلتقطوَن شيًئا ما ِمَن الصَّ
َنت قراَءتكم َأكثر وَأكثر  .ما من قراَءتكم، فكّلما زاد نشاطكم يف َفهم املكتوب، حتسَّ

 .مكتوب، وٱستثمرمُتْ فيه كاِمَل تركيزكمبِإمكانكم َأن تكونوا قارِئنَي فعَّالني، ِإذا كرَّسُتُم ٱنتباهكم َأكثر لل
الت، تستطيعوَن من خالهلا مقارنة ما  اأَلشياُء اّليت تقرأُوَِنا، من شأِنا َأن تثري فيكم ذكرياٍت، َوأَفكارًا، َوجتارَب، وتََأمُّ

ة حبسب رأيكم، أَو تقرأُونَُه مع أُمور ُأخرى تعرفوِنا. يف سياق عمليَّة القراَءة، بِِإمكانُكُم الَّتَّكيز على األُ  مور املهمَّ
 ُتضيُفوَن عليها.

نَي.  من قراَءٍة كهِذِه ِّترجوَن راحِبِ
 

 القراَءُة الهاِدَفة
ُد النَّواحي. حتوي مادًَّة تستوجب الَّتَّكيز وُأخرى يكفي تصّفحها، فيها ما تقرأُه للمتعة، وما  الصَّحيفة هي ُمنَتُج متعدِّ

ُن الُقرَّاَء ِمِن ٱستخدام طراِئِق القراءة املختلفة. املوادُّ يف الصَّحيفة ُمنظَّمة بشكٍل منسحه بسرعة. لذلك فالصَّحيفة  مُتَكِّ
فحات، وأَنواع احلروف، َوالتَّصميم، َوالعناوين، والصُّورة؛ كلُّ هِذهِ   يُتيح للقارِئ ٱستعمال كلِّ الطَّراِئِق أَعاله: ترتيب الصَّ

ٍح على األُمور منظََّمٌة بطريقة تتيح لل َد ذلك ميُرُّ بتصفُّ ا يثرُي ٱهتماَمُه، وبعد َأن جيَِ قارِئ املسَح أَوَّاًل، لغرِض البحث َعمَّ
 املكتوب، وبعد ذلك فقط، ينتقل ِإىل قراَءٍة من نوٍع آخر.

 
يبحُث   -على سبيل املثال  –طريقة القراَءة اّليت مَتَّ ٱختيارَها من قبل القارئ نابعٌة من هدف القراءة. ِإذا كان القارُئ 

ٍ حصل يف الكنيست، َفَسُيجري َمْسًحا لعناوين الصَّحيفة، ويفتُِّش َعِن العنوان اّلذي يتكلَُّم َعِن  عن حدٍ، معنيَّ
زَة. وِإذا ٱكتَشَف َأنَّ الكنيست، وعند ِإجياِدِه، سي ُحُه، وِإذا كاَن هذا فعاًل ما يبحُث عنه، فسينتِقُل ِإىل قراَءٍة ُمرَكَّ تصفَّ

ُح  ُد عمليَّة املسح. ِإذا َوَجَد عنوانًا خُيصُّ الكنيست، فسيتصفَّ احلدَ، اّلذي وَجَدُه خُماِلف ملا يبحُث عنه، فسيعود وجيدِّ
د بأَ  زة. عنونَُة األَبواب يف الصَّحيفة، هدفُ َها املسامهة ِفقراته، وفقط عنَد التَّأكُّ نَُّه هو اخلرب املقصود، سيبدأُ بالقراءة املركَّ

يف عمليَّة املسح. بداًل ِمَن البحث عن عناوين، عليه الفحص واالستمرار يف املسح، فينتقل القارُئ ِإىل باب "جمِلس 
وَّاب" )مثاًل(. ميسح العناوين املوجودة فيه، ٌ يف معرفة أَين سُيعرض فيلم  الن ُّ حىتَّ ِإجياد ما يبحث عنه. يرغُب قارٌئ معنيَّ

ينما"، َوعندها ميسح وجيُد ٱسم الفيلم. واآلن لكي يعرف أَين  ، ميسح الصَّحيفة حىت َيِصَل ِإىل باب "دور السِّ معنيَّ



ٍح، َسَيِتمُّ عرض الفيلم، ويف َأيِّ اأَلوقات، عليه التَّحوُّل ِإىل القراَءة  زَة. ِإذا ٱستمرَّ القارُئ يف قراَءة التَّفاصيل بتصفُّ ركَّ
ُ

امل
ِح َأن يصل بالضَّبط يف الوقت، لكن ِإىل سينما أُخرى؛ َأو أَنَُّه سيصل ِإىل املكان الصَّحيح، لكن ِإىل وقِت  َفِمَن املرجِّ

 االسَّتاحة مباشرًة.
 

حيفة، عليه َأن يُدرَِك هدف قراَءتِِه، ويفعَِّل الطَّريقة املغزى هو، أَنَُّه لكي يستخِلَص القارُئ كامل الفاِئدَ  ة ِمَن الصَّ
كل الصَّحيح.  املالئَِمة هلا. على القارِئ َأن يكون متمرًِّسا يف كلِّ طراِئِق القراَءة، وَأن يعرَف ٱستخدامها بالشَّ

ًنا ويفهَمُه، علي ُحف َأن يدرك، حىتَّ يتعلَّم موضوًعا معي َّ ح. لكي يكون على قارِئ الصُّ ه عدُم االكتفاء بقراَءة التَّصفُّ
ز. إلِبداء نقٍد بنَّاٍء، علينا َأن نفهم بُعمٍق، وال  مبقدورنا توجيه النَّقد للمكتوِب يف الصَّحيفة، علينا قراَءِتا بشكٍل ُمرَكَّ

زَة. ٍق بدوِن قراَءٍة ُمرَكَّ  ميكُن الفهم بتعمُّ
ح عنواٍن َأو ِفقرةٍ ال ميكننا احلكم على مقاٍل مبُجرَِّد ت  صفُّ
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دنا بالَقْدر الكايف ِمَن املعلومات. فقط بعد معاينٍة َحِذرٍَة وبطيَئة للمقال، وبعد َأن فهمنا   ٱفتتاحيَّة، أَلنَّ هذا ال يزوِّ

عندها فقط نستطيع توجيه النَّقد كلماتِِه ومُجََلُه، وبعد َأن وجدنا األَفكار املركزيَّة واالستنتاجاِت اأَلساسّية للكاتب، 
 البنَّاء.

 
بت،  حيِوي الُعنوان معلوماٍت ُجزئِيًَّة فقط، ولتفادي الوقوع يف اأَلخطاء، جيب قراَءة كلِّ اخلرب. يف عنواٍن مللحق يوِم السَّ

َأظهرته احملكمة يصرخ َأشخاص بعمليَّة القتل وخرجوا أَبرياء". الظُّلم اّلذي  7ورد ما يلي، على سبيل املثال: "ِاعَّتَف 
ُموا وٱعَّتفوا جبرمية قتٍل، َأن خيرجوا بدون عقاب؟ هل  ماء. يسَأُل القارُئ نفَسُه كيف ميكن لسبعة َأشخاٍص ٱِتُِّ ِإىل السَّ

، َأسفَل العنوان الرِّئِ  ، بثَقِة اجلمهور؟ ِإالَّ َأنَّ الُعنوان الثَّانويَّ يسّي، يعطي التَّفسري: هيَئة احملاكم غرُي جديرٍة، ِإىل هذا احلدِّ
َ بَِأنَّ  رطة بتنفيذ جرمية القتل البشعة، قد بَ رََّأِت احملكمة ساحتهم، بعد َأن تبنيَّ بعة، اّلذين ٱعَّتفوا للشُّ "اأَلشخاص السَّ

 االعَّتافاِت َقِد ٱنُتزَِعت منهم بالضَّرب والتَّعذيب".
 

، ِإًذا، يكشف وجًها آَخَر للموضوع، ف قني اّلذين ٱنتزعوا االعَّتافاِت العنوان الثَّانويُّ ام ِإىل احملقِّ ُه َأصابع االِتِّ هو يُوجِّ
ُهها حنَو احملكمة.  بالقوَّة، وال يوجِّ

، قراَءًة ناقدة وعميقة،  يٍّ حيفة، يعلمون بَأنَّ َأشخاًصا قليلنَي يقرُؤوِنا بشكٍل ِجدِّ اأَلشخاص اّلذين يصنعون الصَّ
حافة عناوين بارزة، حىتَّ وغالبيَّة الُقرَّاء يكتفوَن مبرحل ح، أَو حىتَّ مبرحلة املسح للعناوين. غالًبا ما َتستخِدُم الصِّ ة التَّصفُّ

 جتذب الُقرَّاَء ِإىل االستمرار يف القراءة، وأَيًضا لتزويد موَجٍز للمادَّة ِلَمِن ٱختاَر التَّوقَُّف َعِن القراَءة.
ُلوا قدرة احملرِّر يف نصِّ العناوين وٱختيارِِه للصَُّور، ِإذ رأَينا ِإًذا، الكمَّ الكبري ِمَن التَّضليل ا ّلذي تسبُِّبه العناوين. ِّتي َّ

ر دائًما: وظيفة العنوان هي فقط َكَلْمَعٍة ضوء،  يستطيُع ٱستغالل كسِل القارِئ لكي يُ َؤث َِّر يف آرائِِه. لذلك، لنتذكَّ
ات طائشة، ٱعتماًدا على عنواٍن َأو صورة، بل لنَّتُِك ٱستنتاجاتِنا ِإىل جتذب عني القارئ. علينا َأالَّ نتوصََّل ِإىل ٱستنتاج

 مرحلة ما بعد قراَءِة كامل املكتوب يف اخلرب َأو يف التَّقرير.
 

حافة فقطنصاِئُح لتحسين عمليَّة القراَءة  ، ليست للصِّ
. قرِّروا هدَف قراَءِتُكم ووجهَتها. 1  ِاستخدموا القراَءَة اأَلكثر مالَءَمًة هلدفكم.. اِقرأُوا َوفًقا هلدٍف معنيَّ
ٍة ما، ستكون قراَءتكم أَلجل املتعة. اِقرأُوا برِويٍَّة وبالوترية اّليت ترغبون فيها، وٱستمِتُعوا بالقراءَ 2 ة . عند قراَءِتُكم لقصَّ

 ببساطٍة.



فحة حىتَّ . لتشخيص مادٍَّة معيَّنة، َأْجُروا َمْسًحا. ال تتوقَّفوا للقراءة خالل ع3 مليَّة املسح. ُجوُلوا بنظركم على الصَّ
ى.  جتُدوا املادَّة املطلوبة، وجتاهلوا كلَّ ما تبقَّ

. قبل تعلُّمكم ملوضوٍع يتطلَُّب فهًما عميًقا، َأجُروا له يف البدايِة َمْسًحا بقراَءِة العناوين ورُؤوس األَقالم، لكي تأُخُذوا 4
 .فكرًة َعِن األَفكار اأَلساسيَّة

وا بَأن يكون الزَّمان واملكان ُمناِسبَ نْيِ لكم. جتاهلو 5 ا كلَّ . اِقرأُوا املادَّة بتمعُّن. حافظوا على تركيزكم أَثناء القراءة. ِاهتمُّ
 ما يُلِهيُكم َعِن القراَءة.
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وا تلخيًصا أَو رُؤوس أَقالم ملا قد قرأمُتُوه. تتطلَُّب 6 ة . َأِعدُّ دة للمادَّة الَّيت تقرأُوِنا، فهي َتسَتِغلُّ حاسَّ الكتابة معاجلة جمدَّ

 ِإضافيَّة أَلهداف التَّعلُّم. ِإذا كنتم تقرأُوَن صحيفًة، فبِإمكانُكُم اإِلشارة بأَلواٍن جلمل املفتاح.
فضل ِمَن الرُُّجوع هبدف االستيعاب وتنظيم . ِإذا مل تستوعبوا الفكرة املركزيَّة، فعاودوا قراَءة املادَِّة ثانَيًة. ال شيَء أَ 7

 املادَّة.
رها، ولكي يكون مبقدوركم ِإخضاُعها للنَّقد.8 ْر: عليُكم فهم األُمور لتذكُّ  . لنتذكَّ
روا: هل تعرفون َعِن املوضوع من مصا9 ا مفهومة ضمًنا. فكِّ ُلوا احلقاِئَق واألَفكار وكَأِنَّ ُروا بطريقة ناقدة. ال تتقب َّ ِدَر . فكِّ

 أُخرى؟ ما هي الرِّسالة اّليت يرغب الكاتب يف نقلها للقارئ؟ هل تتَّفقون معه؟
 

 نقاًل عن:
 كيف ينبغي لنا َأن نقرأ؟كوتر: 

 ِاسم الكتاب: َأن نقرأَ صحيفة... وغري ذلك! قراَءة ناقدة للصَّحيفة.
 تأليف: فوهال، أَرييه )بروفيسور(؛ ليفكني، سارة، أَنوش، هاجر.

 1996دار: سنة اإِلص
بويَّة -َأصحاب حّق النَّشر: متاح   مركز التِّكنولوجية الَّتَّ

بويَّة -النَّاشر: متاح   مركز التِّكنولوجية الَّتَّ
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ُص المادَّة؟ تأليف ليأت بديحي*  )نقاًل عن موقع أورط، العنوان هو رابط(آيال -كيف نلخِّ

، أَو لدرٍس من دفَّتنا، ِمَن لكي حنصل على تلخيٍص ملقاٍل جبودة عالية،  أَو ِلفصٍل من كتاب، أَو ِلموقٍع ِمَن اإِلنَّتنتِّ
ل تنفيذ ثالِ، مراحل:  املفضَّ

قة وفعَّالة.  أ. قراءة متعمِّ
 ب. تلخيص املادَّة.

 ج . عرض بيايّن للمعلومات الكالميَّة.
 

قة والفعَّالة  أ. القراَءة الُمتعمِّ
 يَّات التَّالية:خالل القراَءة، ننصح بتنفيذ العمل

ة، وكلماٍت، ومصطلحات:1 دوا مُجَاًل مهمَّ ُروا وشدِّ  . َأشِّ
ُروا فيها ِإىل الفكرة املركزيَّة. - ، وبعد االنتهاِء من قراَءِة ِفقرٍة ما فقط، َأشِّ  التَّأشري: اِبدأُوا بقراَءة النَّصِّ
ة، واالستنتاجات، وموقف ال - ُدوا اجلُمَل املهمِّ  كاتب، واملصطلحات املركزيَّة، والكلمات غري التَّشديد: شدِّ

 املعروفة، ...
نُوا مالحظاٍت على هامش الِفقرات.2  . دوِّ
 . َأعطُوا عنوانًا لكلِّ ِفقرة.3
ُلوا "وظيفة" كلِّ ِفقرٍة كمثال: ِإعطاء سبب/ تفصيل نتيجة/ عرض مشكلة/ اِقَّتاح حّل/ االستشهاد برأي 4  . سجِّ

 خبري.
 نصًّا أَلسِئلة خطرت يف بالكم عن فحوى النَّّص.. اُكُتُبوا 5
خصيَّ َعِن املادَّة املكتوبة.6  . َأضيُفوا رأيُكُم الشَّ
لة.7  . خطِّطوا َأسُهًما وخطوطًا بني األَفكاِر ذاِت الصِّ

ُصوص املعّقدة وغري للقراَءة الفعَّالة دوٌر يف فهم كلِّ أمناط النُُّصوص. لكنَّها ضروريَّة بشكٍل خاصٍّ عند مواجهة النُّ 
 املفهومة.

ُخول يف حالٍة ِمَن اإِلحباط واجلمود، ننصح بتنفيذ العمليَّات اّليت ذُِكَرت أَعال ه بداًل ِمَن القراَءة مرًَّة تلو املرَّة، والدُّ
 )التَّأشري، والتَّشديد، وكتابة املالحظات(، و"نكرُِّم" بشكٍل تدرجييٍّ ِفقرًة بعد فقرة.

 



ة يف النَّّص. لتلخيص نصٍّ بصورة جيِّدة، جيب فهمه التَّلخيص )اإلِ  مجال( عبارة عن تنظيم واضح وقصري لألَفكار املهمَّ
َد  ا متعدِّ أَوَّاًل. ِمَن املهمِّ فحص ما هو َأساس تنظيم النَّّص )َأحيانًا يوجد َأكثر من واحد(. َأحيانًا عندما نقرأُ نصًّ

مر نكتِشُف َأنَّ املَؤلَِّف قد حاول طرح حلٍّ للمشكلة. لذلك، ففي تلخيصكم التَّفاصيل والتَّفسريات، يف ِناية األَ 
 أَعطُوا وصًفا للمشكلة وحللِّها.

 على املنوال نفِسِه، نبحث يف النَّصِّ عن طراِئِق تنظيم، مثل:
  نتائج -َأسباب 
  حلٌّ مقتَ رَح -حلول -مشكالت 
  ّوصُف اأَلحدا، حبسب تسلُسِلها الزَّمين 
 َأو ِضدّ  أَفكار مع 
  نواقص ملوضوٍع معنيَّ  -أَفضليَّات 
 وصف جوانب خمتلفة للظَّاهرة 

 كيف ميكننا َأن خنتربَ جودة تلخيصنا؟ حجم التَّلخيص جيُب َأن ال يزيد عن ثُ ُلِث النَّصِّ اأَلصلّي.
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 ب. التَّلخيص المرئيُّ للمادَّة

أَن َُّهم يتذّكرون ما يشاهدونُه، وكلَّما كاَنِت األُمور مرئِيًَّة  –مبا معناه  -فوتوغرافّية لدى َأشخاٍص كثريين، توجد ذاكرة 
رها َوفهُمها وشرُحها.  َأكثر وكالميًَّة أَقّل، كان ِمَن اأَلسهل تذكُّ

 .وساِئل تصويريَّة مثل: جداول، وخمطَّطات، وخرائط، وهي وساِئُل لتلخيص املادَّة بطريقة ُودِّيَّة للعني
 مبنى النَّّص             التَّنظيم التَّصويريُّ المفضَّل

 مقارنة                   جدول
 سريورة                 خمطَّط جريان
 تَسلُسل َأحدا،         احملور الزَّمينّ 

 أَفكار وُمصطلحات       خريطة ُمصطلحات
 

 القراَءة، تلخيٌص للمعلوماتموادُّ ِإضافيَّة َعِن الموضوع: ِإستراتيجيَّات 
 روابط الموضوع

 ِإىل َأّي أَنواٍع الُقرَّاء أَنتمي  –ِاستمارة  نصائح، طرائق، َأفكار -قراءة
 

 كيف جتعل القراَءة َأكثر جناَعةً  
 كيف ينبغي لنا َأن نقَرأَ  
 موقع عوجن -تواجهون صعوبات يف القراَءة  
 للقراَءة نصائح -من ذوي الُعسر التَّعلُّمّي  

ص ص ِإرشاد وممارسة في موقع "جاليم" -كيف نلخِّ  كيف نلخِّ
 شارون شاين أربان -فهم املقروء لإِلرشاد في كيفيَّة قراَءة مقال -فيلم قصير

 قراَءة ُصَور 
 ِإرشاد على خمطَّط جريان ِإعداد مخطَّط جريان -َأفالم قصيرة ِإرشاديَّة 

 
 هيَّا ِإلى العمل!

ة بعد َأن  ص المعلومات المهمَّ  هيَّا "لنقفز ِإلى الماء".  -فهمنا كيف نقرأُ بنجاعٍة، وكيف نلخِّ



صوها. ابقة، وٱقرُأوها ولخِّ  راجعوا مصادر المعلومات الّتي ٱخترتموها في المرحلة السَّ
 مصطلحات مركزيَّة وٱشرحوها. 4-2َأشيروا ِإلى 

 
 قراَءًة وتلخيًصا!!! -الرَّابعة: مرحلة معالجة المعلوماتأحسنتم!!! لقد َأنهيُتم بنجاٍح المرحلة 
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 مئشار للتَّقييم

 عند تعبئة المئشار، وفي حالة َأنَّكم قد قرأتم للمتعلِّم َأو كتبُتم له، فَتطرَُّقوا في التَّقييم للنِّقاط المالِئَمة للمتعلِّم 
 فقط.

ة الوزن  المهمَّ
النِّس

 بّي       

 بداية الطَّريق منتصف الطَّريق         الوصول للهدف        معاييُر للتَّقييم         

معالجة 
المعلومات

قراَءًة  -
 وتلخيًصا            

%10 
 
 
 

 

 قراَءة ناجعة 
  تلخيص

جوهر 
 النُُّصوص

  تشخيص
طريقة تنظيم 

 النَّصّ 
  7-5ِإجياد 

مصطلحات 
 رئِيسيَّة

  تلخيٌص
 مرئيٌّ للمادَّة

  قراَءٌة َوفًقا
لقواعد 

القراَءة 
 النَّاجعة

  تلخيص
للنِّقاط 

 اأَلساسيَّة
  تشخيص

طريقة تنظيم 
 النَّصّ 

  7-5ِإجياد 
مصطلحات 

 مركزيَّة
   ِإعداد

تلخيص 
د  مرئّي وحمدَّ

وواضح 
ة  للمادَّ

  قراَءته
النَّاجعة 

 جزئِيَّة
  تلخيص

أُمور 
ثانويَّة/تافهة 

 أَيًضا
 يص التَّلخ

غري حمّدد 
بشكٍل  

 كافٍ 
  تشخيص

بشكٍل 
جزئيٍّ 

لطريقة 
 تنظيم النَّصّ 

  3-2ِإجياد 
ِمَن 

املصطلحات 

  قراَءته غري
 ناجعة

  تلخيص
تاِفٌه لألُمور 

عدمي 
اُبط  الَّتَّ

  تلخيص
د   غري حمدَّ

  ص مل يشخِّ
طريقة 
تنظيم 

 النَّصّ 
  ِّإجياد أَقل 

 3من 
مصطلحا

 ت مركزيَّة
  عدم ِإعداد

تلخيص 
مرئيٍّ 



 املركزيَّة
  ِإجراء

تلخيص 
مرئيٍّ غري 

د وغري  حمدَّ
 واضح

ة  للمادَّ

 
 المردود )محادثة بعد تعبئة المشئار(

 نقاٌط للتَّقوية والتَّحسين عليهانقاط قُ وَّة جيب احلفاظ 
  
  

 
 لحظة تأّمل:

 ما هو شعوري عند االنتهاء ِمَن املرحلة الرَّابعة؟
؟  ما اّلذي كان سهاًل/صعًبا عليَّ

 اجلديد اّلذي تعّلمته من مرحلة معاجلة املعلومات؟ معرفة/ مهارة/ عن نفسيما 
 

 ومنضي ُقُدًما!
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 50ص

 الخطوة الخاِمَسة: مرحلة دمج المعلومات والكتابة
لقِد ٱخترتم موضوًعا، وطرحُتُم اأَلسِئلة، وبحثُتم ووجدُتُم المعلومات، وقرأتُُم  -َأنُتم في االتِّجاه الصَّحيح

صتم منها اأَلشياَء اأَلساسيَّة... حاَن اآلَن وقُت الكتابة.  المعلومات، َولخَّ
 

لُُه ِإلى َنصٍّ ِذي معًنى،  كيف نتعامل مع هذا الكمِّ ِمَن المادَّة، ونحوِّ
نا. خصيِّ اّلذي يهمُّ  ِإلى َنصٍّ يُعبِّر َعِن الموضوع الشَّ

مة  ات. من يقرأُ المكتوب يدرك لماذا ٱخترُت هذا -مقدِّ  الموضوع بالذَّ
 من يقرأُ يدرك ما اّلذي َأثار ُحبَّ ٱستطالعي، وَأيَّ اأَلسِئلة طرحت. -موضوع البحث 

 يتعرَُّف على الموضوع بصورٍة عامَّة؛ -الخلفيَّة والمصطلحات اأَلساسيَّة 
 يفهم االستنتاجات والتَّوصيات الّتي دوَّنُتها. -االستنتاجات والتَّوصيات 

 تلخيٌص شخصّي. -ية، يكون شريًكا بما تعلَّْمُتُه، وما هو شعوري بعد االنتهاء ِمَن العمليَّةوفي النِّها
 

مج. صور خمتلفة لوجوه َأشخاص. نَ ُقصُّ َأجزاَء الوجه ِإىل خطوط )فم، أَنف،  فعاليَّة تجريبيَّة: لعبة جتسيد للدَّ
ُب وجًها ُدجَمت فيه َأجزاٌء من  -عيَناِن، جبني، شعر( ة وجوٍه.ونركِّ  عدَّ

على المعلِّم ِإحضار جرائَِد وُصُحٍف يُمِكُن فيها ِإيجاد ُصَوٍر أَلشخاص )وجوه َأو َأجسام كاملة(. نَ ُقصُّ الوجه 
ُب َأوُجًها جديدة َأو خليطًا ِمَن اأَلشخاص.  َأو َأجزاًء ِمَن الجسم الكامل. نركِّ

 ِمَن المهمِّ تنفيذ كلِّ العمليَّة برفقة التِّلميذ.
 

 دمج المعلومات ِمَن المصادر المختلفة. ماذا يعني ذلك؟
ل باللَّون اأَلزرق، واآلخر باللَّون اأَلصفر، والثَّالث باللَّوِن اأَلمحر . حاولوا ِّتيُّل ثالثِة مباٍن ُصنعت من قطع ليچو: اأَلوَّ

خنتار اأَلجزاَء )املكعَّبات( اّليت تالئُِم املبىن اجلديد اّلذي ملزج األَبنية، علينا أَوَّاًل تفكيكها ِإىل اأَلجزاِء اّليت بُِنَيت منها. 
ة أَلوان ابقة. شكل املبىن اجلديد خمتلٌف  -نرغُب يف بنائِِه. َسُيبىن املبىن اجلديد ِمن عدَّ من َأجزاٍء ُأِخَذت ِمَن املباين السَّ

ابقة. سيكوُن ُمنَتًجا جديًدا َيِصُف املوضوع   اخلاصَّ بنا.َعِن شكِل املباين السَّ
ُد الفكرة.  متعَُّنوا يف التَّخطيط اّلذي جيسِّ
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 َأمامكم َأفالم ِإرشاديَّة قصيرة، فيها َأفكار لكيفيَّة دمج المعلومات.

َصت.ننصح بمشاهدة هذه اأَلفالم   القصيرة، وبمساعدة المعلِّم نبَدأُ بتجميع المعلومات الّتي ُلخِّ
 الموضوع الرَّوابط

 كيف نكتب تلخيًصا ُمدَمًجا  -فيلم ِإرشادّي قصير  ليكا ليفي -كيف نكتُب تلخيًصا ُمدجَمًا 
 ُمدَمًجاكيف نكتب تلخيًصا   -فيلم إرشادّي قصير شارون شاين أربان -كيف نكتُب تلخيًصا ُمدجَمًا

 نصاِئُح لتنظيم العمل َأثناِء الكتابة موقع عوجني -نستعنُي بالتِّكنولوجيا
 

 )نقاًل عن مقاٍل لُعوفرا كدوري( دمُج المعلومات
 متاح -املكتبة احملوسبة ل  –متاسك وروابط التَّماُسك ونقاًل َعِن 

 ماذا يعين ذلك؟ -من مصادر خمتلفة دمُج املعلومات 
 النُُّصوص اّليت متَّت قراَءِتا، وِإعادة تركيب َأجزاٍء لُنُصوٍص ُأخرى.تفكيك 

البناُء اأَلمحر     البناُء اأَلزرق
       

دمج( -املبىن اجلديد
ُ

)امل  

 البناُء اأَلصفر



ُق ثالثة شروط:  ما اّلذي يُعَتبَ ُر نصًّا؟ ِفقرة مكتوبة حتقِّ
َم بشكٍل  -. املنطق: )العالقة املنطقيَّة( 1 ِادَّعاٌء وتعليل وتلخيص. جيب َأن يكوَن النَّصُّ واقعيًّا ومنطقًياّ. جيب َأن يتقدَّ

َبب والنَّتيجة، وغري ذلك. ، ويكوَن ترتيُب األُمور فيه خاضًعا للمنطق مبا فيه اأَلمهِّيَّة، والسَّ  منطقيٍّ
. التَّماُسك )االنسجام(: حالة ٱرتباط كلِّ اجلمل يف النَّصِّ ملوضوع واحد. جيُب َأن َتُصبَّ كلُّ اجُلَمِل يف املوضوع 2

 املعنيَّ املشَّتك.
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مغ" املوجود بني مجيِع َأجزاِء النَّصِّ املختلفة مًعا. بدون الرَّوابط ستبدو َأجزاُء النَّصِّ 3 . الرَّوابط: الرَّابط هو "الصَّ

 منفصلة عن بعضها البعض.
 

 كيف نصنع الرَّوابط؟ بواسطة وساِئَل لسانيَّة خمتلفة: كلمات وصل، أو تكرار الكلمة )تذكري(، والضَّمائر.
 

 كلمات الوصل: 
، فأَلدوات الوصل َأمهِّيَّة   ، ِمَن املهمِّ ٱستخدام أَدوات وكلمات وصل مالئَِمة ودقيقة. )عندما نقرأُ النَّصَّ عند كتابة نصٍّ

 كبرية يف فهم النَّّص(
 

 يعرض اجلدول اّلذي أََمامكم، كلماِت وصل حبسب الرَّبط املنطقيِّ اّليت تعربِّ عنها هذه الكلمات.
 نوع الوصل )الرَّبط( الرَّبط )الوصل( كلمات

َو، وَأيًضا، َأيًضا، ِإضافًة ِإلى ذلك، هذا وأكثر، َأكثر من ذلك، كذلك،كم باأَلحرى، 
 باإلضافة...،عالوًة على ذلك ، ليس فقط... بل َأيًضا...، 

 ربط وِإضافة

اعة الّتي...، في الوقت اّلذي، قبَل َأن، بعَد أَ  ن، خالَل، قبَل عندما، عنَد، في السَّ
ًرا.  ذلك، حتَّى اآلن، قبَل، ُمَؤخَّ

 الزَّمن

... َوَمَع  في الوقت اّلذي..، في الزَّمن اّلذي، مقاِبَل ذلك، مقاِبَل ال ...، لكن، ِإالَّ
... لكن، بالرَّغِم ِمن، َوِإذا، لذلك... بحسب...  هذا، كالَّ

 تضادّ 

، بسَبِب، أَلجِل، بعد َأن، نظًرا ل ِ،  ِمن َأجل، بسبب، بسَبب، في َأعقاِب، بفضِل أَلنَّ
 النَّتيجة، لذلك، بناًء عليه

بب والنَّتيجة  السَّ

 مواجهة َوُمقارنة مقاِبَل ذلك، بينما...
 ِإيجابًا: حتَّى...، بهدف، لكي، لغرض، من َأجِل، حتَّى، بهدفِ 

 سلًبا: حتَّى ال، لَِئالَّ 
 الهدف

بِ ، مشابًها بِ ، ُمَواٍز ل ِ، ِمثَل...، كما، طالما، مثل...، هكذا التََّشابُه: مقارنًة َمع، شبيًها 
 َأيًضا، كَأنَّ 

 آخر: بقدر ما، بقدر َأن، َأكثر من...، َأقّل ِمن، َأكثر، َأقّل، ِنسبيًّا ل ِ، ُمَقارَنًة ل ...

 الُمقارنة



 شرط ِإذا، في حالة...، بشرِط َأن، ليس فقط، ال... ِإالَّ ِإذا
 تناُزل الرَّغم من، بالرَّغِم ِمن، مع كلِّ هذا، مع هذا، في كلِّ اأَلحوال، َأيًّا كان حتَّى، على

 االختيار َأو
 شرح هذا يعني، َأْي، على سبيل المثال، مثل.
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مج  عمليَّة الدَّ

 هيَّا ِإلى العمل
 

صات اّليت متَّ ِإعدادها من   .مصادر املعلوماتَضُعوا أَمامكم امللخَّ
 .للنَّصِّ اّلذي ترغُبوَن يف كتابَِتهِ  -مبىًن تنظيميًّا  -خطِّطوا هيكاًل •
َبب والنَّتيجة؛ َوصف ظاهرة وِإعطاء أَمثلة منها؛ تَسلُسل اأَلحدا، زمنيًّا وما • مثال: ُحَجٌج مع َأو ضّد؛ شرٌح َعِن السَّ

 .شابه
 ...نطقيًّا. خطِّطوا َمْن يكون أَوَّاًل، فَ ثَانًيا، جيُب َأن يكوَن م -املبىن -تَسلُسل األُمور•

صات أَرقاًما حبسب مبىن اهليكل لوا على امللخَّ  .سجِّ
 .ِامجعوا ما هو مالِئٌم ومناِسٌب فقط•
  ِاحِذُفوا كلَّ ما هو غري مالِئم.•
 اّليت ُأِخَذت منها(.ِاحرُِصوا على كتابة مصادر اأَلشياِء الَّيت مُجعت )إسناُد املعلومات ِإىل املصادر •
  اِنَسُخوا التََّسلُسَل َوفًقا لأَلرقام ِإىل صفحة جديدة ونظيفة.•
مة وُخالصة )حبسب املوضوع(.•  اِقرأُوا النَّصَّ اّلذي كتبتموُه، وَأضيفوا مقدِّ

 
 :نصاِئحُ 

صِّ بواسطة ِإزاحة النِّقاط وحماولة بناء النَّ  -Post it -باإِلمكان حتضري النِّقاط اأَلساسيَّة على بطاقاٍت الصقة•
 .اأَلساسيَّة، حىتَّ َتِصَل ِإىل التََّسلُسل املطلوب

 .اُرمُسُوا املبىن على شكِل مستطيالت على ورقة كبريٍة، وٱكُتُبوا داخل املستطيالت ما هو تابع ِإىل الِفقرة•
صات )مُجَاًل َوأَفكاًرا( بدون أَدواِت وصٍل، ويف املرحلة • الثَّانية ٱبدأُوا بِإضافة أَدوات الوصل، َواملواقف، رتِّبوا امللخَّ

 .َواألَفكار، وآراٍء ذاِت عالقة باملكتوب
 

 
 .َأحسنُتم!!! لقد َأنهيُتم بنجاح المرحلة الخامسة: مرحلة دمج المعلومات والكتابة
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 ِمئشار للتَّقييم

ة الوزن  المهمَّ
 النِّسبّي       

 بداية الطَّريق منتصف الطَّريق         الوصول للهدف        معاييُر للتَّقييم         

دمج 
المعلوما

ت 
 والكتابة            

%10 
 
 

 

  دمج
معلومات 

من 
مصَدَرْيِن 

 أَو َأكثر
  عرُض

ٱستنتاج 
عن ُسَؤاٍل 

 مفيد
  ٍّكتابة نص

مَّتاِبط ِذي 
ِصَلٍة 

منطقيَّة، 
وٱستعمال 

كلمات 
وصل 

 مالئَِمة
  ٍّكتابة نص

ِذي مبىًن 
 تنظيميّ 

  ٍّكتابة نص
د  حمدَّ

  مضمون
العمليَّة 

يدمج 
معلومات 

من مصَدَرْيِن 
 أَو َأكثر

  ُعِرَض
ٱستنتاج ُذو 
صلة لُسَؤاٍل 

 مفيد
 بط للنَّصِّ ترا

 ، منطقيٌّ
متماسك. 

متَّ ٱستعمال  
كلمات 

 الوصل
  للنَّصِّ مبىًن

 تنظيميّ 
  د النَّصُّ حمدَّ

 وواضح
  هناَك ذكر

ملصادر 

  مضمون
العمل يدمج 

معلوماٍت 
من َمصَدَرْيِن 

 أَو أَقلّ 
  عرُض

ٱستنتاج 
مرتبط جزئيًّا 

 بُسَؤاٍل مفيد
  َّتَنُقُص النَّص

لة  الصِّ
املنطقيَّة، 
اُبط،  والَّتَّ

وٱستعمال 
كلمات 

 الوصل
  للنَّصِّ مبىًن

تنظيمّي 
 جزئيّ 

  هناَك ذِكٌر
جزئيٌّ 

ملصادر 

  مضمون
لنَّصِّ مل ا

يدِمْج 
معلوماٍت 

من 
 مصَدَرْينِ 

  عرُض
ٱستنتاج غري 

مرتبط 
 بُسَؤال مفيد

  َّتَنُقُص النَّص
لة  الصِّ

املنطقيَّة، 
ابط،  والَّتَّ

وأَدوات 
 الوصل

  ال يوجد
مبىًن 

تنظيميٌّ 
 للنَّصِّ 

  النَّصُّ غري
د وغري  حمدَّ



 وواضح
  ذكر

مصادر 
 املعلومات

  ٍّكتابة نص
َوفًقا 

 -للقواعد
االفتتاحيَّة، 

واهليكل، 
 واخُلالصة

  ِاستعمال
5-7 

مصطلحا
ت ِمَن 

اجملال 
 املختار 

 املعلومات
  ِّللنَّص

َمة،  مقدِّ
وهيكل، 

 وُخالصة
  متَّ ٱستعمال

5-7 
مصطلحات 

مركزيَّة ِمَن 
اجملال 

 املختار

 املعلومات
  ِّمبىن النَّص

 غري متكامل
  ُّهناَك أَقل

 5من 
مصطلحات 

ِمَن اجملال 
 املختار 

 واضح
  ال ذِكَر

ملصادر 
 املعلومات

  ِّمبىن النَّص
 غري متكامل

  اك أقل هن
 3من 

مصطلحات 
مركزيَّة ِمَن 

اجملال 
 املختار

 
 المردود )محادثة بعد تعبئة المئشار(

ٍة يجُب الحفاُظ عليها  نقاٌط للتَّقوية والتَّحسين نقاُط قُ وَّ
  
  
 

 لحظة تَأمُّل
 ما هو شعوري يف ِناية املرحلة اخلامسة؟

 ما اّلذي كان سهاًل/صعًبا بالنِّسبة يل؟
 يرفة/املهارة/عن نفساّلذي تعلَّمُتُه من مرحلة دمج املعلومات والكتابة؟ املعما اجلديد 
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ادسة: كتابة العمل وتصميُمهُ   اخلُطوة السَّ

ة وٱستثنائيَّة. حىتَّ اآلن مجعنا موادَّ، َوَصنَّفنا موادَّ، وََكَتبنا مواّد.  هلذه املرحلة، ميزة خاصَّ
ُروا، لقد شبَّهنا سريورَة    كتابة العمل بِِإعداد "طبخة".تذكَّ

 
 ِاختيار املوضوع؛ -يف املرحلة اأُلوىل، ٱخَّتنا نوع الطَّبخة 

 يف املرحلة الثَّانية، عاجلنا مسأَلة طرح اأَلسِئلة وبَلَورَة موضوع العمل؛
بات املطلوبة   مجع املعلومات؛ -يف املرحلة الثَّالثة، حَبثْ َنا َعِن املركِّ

بات الطَّبخة: التَّقشري، والتَّقطيع، والتَّصفية...  -عاجلنا املعلومات، وقرأنا وَأمجلنا يف املرحلة الرَّابعة، متاًما كما يف مركِّ
زمة؛ بات الالَّ  حىتَّ ِإعداد كلِّ املركِّ

بات اّليت تصبح تدرجييًّا طبخة جاهزة.  يف املرحلة اخلامسة؛ دجمنا املعلومات، كما يف الطَّبخة يف مرحلِة خلط املركِّ
ُحون وتوزيع الِغَذاء. -اآلن، كما يف برامج التِّلفزيون اّليت تعاَل قضايا الِغَذاء  وصلنا ِإىل مرحلة ترتيب الصُّ

هيَّة  نا ساَعَة تناول الوجبة، والغذاء ُذو التَّصميم اجلمايّل يثري الشَّ كذلك يف هذه املرحلة   -تصميم الوجبة يَؤث ُِّر يف حواسِّ
كٍل مجايلٍّ وواضح، ومنظٍَّم ومرتٍَّب، حبيث يتيح للقارِئ متابعة مراحل الكتابة، يفهم ما عليكم تصميم العمل بش -

املهمِّ بالنسبة لكم، وما اّلذي أَثار ٱهتمامكم، َوما متَّ حبثُُه وٱكتشافُُه، وملاذا ٱخَّتمُتُ الكتابة يف هذا املوضوع بالّذات، 
 وما هي اأَلشياُء اجلديدة اّليت تعلَّمُتُموَها.

 
يف هذه املرحلة، يُطلب منكم تنظيم كلِّ املعلومات اّليت ُكِتَبت على شكٍل ُكتيِّب/عرض شرائح، من خالله ميكن 

 مشاهدة كلِّ ما أجُِنَز حىتَّ اآلن.
مة شخصيَّة، وِتيَئة، وتنظيم  َأِضْف ِإىل ذلك، يف هذه املرحلة أَنُتم ُمطالَُبوَن بِإضافة صفحة غالف، َومضمون، َومقدِّ

 سم )هيكل( العمل وكتابة خالصة، وتنظيم مصادر املعلومات ضمَن قائَِمة مصادر َوفًقا للقواعد املعمول هبا.ج
 

 تعليمات للمعلَّم
ل Powerpoint( أَو عرض شرائح )Wordاهلدف من هذه املرحلة: ِإعداد ُكتيِّب )ِمَلّف  ( حبسب املبىن املفصَّ

خصيَّة الحًقا. ساعدوا املتعلِّم على فهم الفرق  بغة الشَّ بني الكتابة العلميَّة، وكتابة احلقائق يف جسم العمل، وبني الصِّ
خصيَّة أَو يف اخُلالصة. مة الشَّ  والعاطفيَّة يف املقدِّ



م مرحلًة مرحلًة، وِإضافة التَّفاصيل ِإىل املضمون اّلذي َسَبَق َو  ُكِتَب يف مرحلة دمج يف هذه املرحلة، جيُب التَّقدُّ
 املعلومات.

بأنّه يف املرحلة القادمة عليكم ومبرافقة التلميذ إعداد منتج آخر. نلفت نظركم  
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 هيَّا ِإلى العمل

ة يجب التَّشديد عليها: -مراحل ِإعداد المحصول  نقاٌط مهمَّ
 هو واجهة العمل -الغالف )المدخل( 

 اِنتبهوا ِإىل َأن حيِوَي الغالف ما يلي:
  العملموضوع 
 ِاسم التِّلميذ 
 ِاسم املعلِّم 
 تاريخ التَّقدمي/التَّسليم 
 .موا الغالف حبسب ذوقكم  صمِّ

 
 ُمرِشُد القارئ -الفهرست 

َن هذه الصَّفحة ما يلي:  اِنتبهوا ِإىل َأن تتضمَّ
فحة  "الفهرست" -يف َأعلى الصَّ

 َأمساء فصول العمل حسب تَسلُسِل ظهورها يف العمل
فحات اّليت يبَدأُ هبا ُكلُّ فصلجبانب كلِّ فصٍل،  ُل أَرقام الصَّ  ُتسجَّ

َفحات  نصيحة: ننصح بِإعداد هذه الصَّفحة بعَد ٱنتهاِئُكم من ِإعداد كلِّ مراحل العمل. عندها تكون أَرقاُم الصَّ
 ِنائِيًَّة.

 
خصيَّة: مة الشَّ  المقدِّ

ة، األَقوال اّليت ال مكاَن هلا يف بقيَّة فصول العمل. مثاًل: كلمات شكر لكلِّ  هذه هي فُرصتكم لتدوين أَقوالُكُم املهمَّ
 َمن ساهم يف ِإجناح هذا العمل.

مة بصيغة شخصيَّة وبِإجياز.  ُتكَتُب املقدِّ
مة شخصيَّة. ركم: من غري الّضروريِّ كتابة مقدِّ  نذكِّ

 
 



مة )التَّهيَئة(   ِافتتاحيَّة العمل -المقدِّ
مة املوضوع وتتكوَّنُ   من: تعرُض املقدِّ

خصيَّة باملوضوع )ملاذا ٱخَّتمت هذا املوضوع؟(1الِفقرة )  (: فيها نكتب موضوَع البحث، َونشرح ِصلتنا الشَّ
 (: فيها نكتب ما اّلذي سيعاجلُُه موضوع العمل، وما اّلذي تريُدوَن فحَصُه )ُسَؤال البحث(2الِفقرة )
ني، (: اُكُتُبوا عن وساِئل وطراِئق مجع املعلومات3الِفقرة ) ه للمختصِّ : البحث عن مصاِدِر املعلومات املختلفة، والتَّوجُّ

 واملقابالت، واالستمارات، وما شابه ذلك.
 ِصُفوا الصُُّعوباِت اّليت واجهتكم يف سياق ِإعداد العمل.

ا واحًدا متواصاًل   .اُربُطُوا الِفقرات الثَّال، مبساعدة أَدوات الرَّبط )الوصل(، حبيث تصبح نصًّ
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 جسم العمل )الهيكل(: الجزُء اأَلساسيُّ والمركزيُّ في العمل

ُن كلُّ فصٍل، َوفًقا لَّتتيبه يف الفهرست:   يتضمَّ
 عنوانًا لِٱسِم الفصل

 اأَلشياء اأَلكثر َأمهِّيًَّة يف املوضوع نفِسِه )النُُّصوص املدجمة اّليت متَّ حتضريُها(
 شرح، أَفكار، أَمِثَلة

 طراِئُق للتَّجسيد كالصَُّور، واخلراِئط، واملخطَّطات، والرُُّسوم البيانيَّة، واألَفالم القصرية. ِاهتّموا بَأن يكون التََّسلُسل
 منطقيًّا!!

 
 الُخالصة واإِلجمال

 اإِلمجال نتطرَّق ملا يلي:يُنهي اإِلمجال جسَم العمل، ويعرض بشكٍل موجز النِّقاط اأَلساسيَّة اّليت ُكِتَبت يف العمل. يف 
ة بكم، واأَلشياء اجلديدة اّليت تعّلمتموها، وما هو رأيكم وموقفكم من موضوع العمل، وملاذا هذا  االستنتاجات اخلاصَّ

ات؟  املوضوع بالذَّ
 ما هو رأَيكم يف سريورة العمل؟

يُء اّلذي تفخرون به؟ ما اّلذي كان سهاًل بالنِّسبة لكم؟  ما الشَّ
كان مصَدَر متعٍة بالنِّسبة لكم؟ ما اّلذي كنتم ستفعلونَُه بطريقة خمتلفة؟ وما هي األُمور املثرية يف عملكم ما اّلذي  

 أَيًضا؟
 

 (Bibliography) –مصادر المعلومات 
لوا َأمساء الُكُتب، َوَأمساَء املَؤلِّفني، َوسنة اإِلصدار والنَّاشر.  سجِّ

لوا عناوين وَأمساَء مواقع اإِلنَّت   نتِّ اّليت ٱستخرجُتم منها معلومات. سجِّ
لوا كلَّ مصدٍر ٱستعنتم به يف العمل، مبا يف ذلك املصادر البشريَّة.  سجِّ

  
 الرََّوابط الموضوع

 تعليمات القتباِس املصادر وإِلعداد قائَِمة املصادر. كتابة وٱقتباس وقاِئَمة مصادر
 كيف َأكُتُب قائَِمَة مصادر 



 
 المالحق

ابقة.هنا   املكان إِلدخال َأشياَء ِإضافيَّة، مل جنْد هلا مكانًا يف األَقسام السَّ
 باإِلمكان ِإرفاق ُمَسوََّدة أَوراق وغري ذلك.

 
 تصميم العمل

ُبها َأكرب من حجم حروف  ل َأن تكوَن العناويُن بلوٍن واحٍد، وَأن يكوَن حجُم احلروف اّليت تُركِّ العناوين: ِمَن املفضَّ
 الفصل

 ، لون َأسود12( حبجم Traditional Arabicلنُّصوص خبطِّ العربيَّة التَّقليديَّة )ا
 1.5الفراغ بني اأَلسطر 
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ادسة: مرحلة كتابة العمل وتصميمه  َأحسنُتم!!! لقد َأنهيُتم بنجاح المرحلة السَّ

 ِمئشاٌر للتَّقييم
ة الوزن  المهمَّ

 النِّسبّي       
 بداية الطَّريق منتصف الطَّريق         الوصول للهدف        معاييُر للتَّقييم         

تنظيم 
العمل 

 وتصميُمهُ 

%10 
 
 
 
 

  تنظيم جممل
العمل 

حبسب 
 -اهليكل

الغالف، 
واملضمون، 

والفهرست، 
مة  واملقدِّ

خصيَّة،  الشَّ
مة،  واملقدِّ

وجسم 
العمل، 

وتلخيص 
مصادر 

املعلومات، 
 واملالحق

  دمج وساِئل
جتسيد 
عة  متنوِّ

)ُصَور؛ 
رسوم بيانيَّة؛ 

  جممل العمل
منّظم 

حبسب 
 اهليكل

  ُّكل
التَّفاصيل 

ظاهرة: 
الغالف، 

والفهرست، 
مة  واملقدِّ

خصيَّة، ا لشَّ
مة،  واملقدِّ

وجسم 
العمل، 

وتلخيص 
مصادر 

املعلومات، 
 واملالحق

  وجود
وساِئل 
جتسيد 

  جممل العمل
منظَّم 

ب حس
 اهليكل

  جزٌء ِمَن
التَّفاصيل 

موجود: 
الغالف، 

والفهرست، 
مة  واملقدِّ

خصيَّة،  الشَّ
مة،  واملقدِّ

وجسم 
العمل، 

وتلخيص 
مصادر 

املعلومات، 
 واملالحق

  3-2هناك 
أنواع من 

وساِئل 

  حجم
العمل غري 

منظَّم 
حبسب 

 اهليكل
   تفاصيل

كثرية 
ناقصة: 

الغالف، 
والفهرست، 

مة  واملقدِّ
خصيَّة،  الشَّ

مة،  واملقدِّ
َوجسم 

العمل، 
وتلخيص 

مصادر 
املعلومات، 

 واملالحق
  ُّهناك أَقل

من وسيليَتْ 



خراِِئط؛ 
أَفالم 

قصرية؛ 
خمطَّط 

 جريان(
  دمج وساِئل

جتسيد َوفًقا 
 ِلِصَلِتها

  تصميم
حبسب 

القواعد 
)حجم 

اخلّط والفراغ 
بني 

 اأَلسطُر(
 

عة   متنوِّ
)ُصَور؛ 

رسوم بيانيَّة؛ 
خراِئط؛ 

أَفالم 
قصرية؛ 

خمطَّط 
 جريان(

  وساِئل
التَّجسيد 

 َوفًقا للنَّصِّ 
  التَّأكيد على

حجم اخلطِّ 
والفراغ بني 

 اأَلسطُر
 

التَّجسيد 
)ُصَور؛ رسوم 

بيانيَّة؛ 
خراِئط؛ 

أَفالم قصرية؛ 
خمطَّط 

 جريان(
  وساِئل

التَّجسيد 
موجودة 

حبسب النَّصِّ 
 بشكٍل جزئيٍّ 

  ٌّتأكيٌد جزئي
على حجم 

اخلّط، 
والفراغ بني 

 اأَلسطُر
 

جتسيٍد 
عتَ نْيِ  متنوِّ

)ُصَور؛ 
رسوم بيانيَّة؛ 

خراِئط؛ 
أَفالم 

قصرية؛ 
خمطَّط 

 جريان(
  ظهور

وساِئل 
التَّجسيد 

جزئيًّا 
حبسب 

صلتها 
 بالنَّصّ 

  تأكيٌد
جزئيٌّ على 

حجم اخلطِّ 
والفراغ بني 

 اأَلسطُر
 

 مردود )محادثة بعد تعبئة المئشار(
ٍة   نقاٌط للتَّقوية والتَّحسين يجُب الحفاُظ عليهانقاُط قُ وَّ
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 لحظة تَأمُّل

ادسة؟  ما هو شعوري عند االنتهاِء ِمَن املرحلة السَّ
 ماذا كان سهاًل/صعًبا بالنِّسبة يل؟

 ما اجلديد اّلذي تعلَّمُتُه من مرحلة كتابة العمل وتصميمه؟ املعرفة/املهارة/عن نفسي
 

 ونمضي ُقُدًما!
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ابعة: إعداُد الُمْنَتج  الُخطوة السَّ

ة للتَّالميذ اّلذين ٱختاروا ِإعداد ُمْنَتٍج وعمٍل ُمراِفق.  هذه الخطوة ُمعدَّ
ٌع للمعلِّم:  توسُّ

فيلًما قصريًا(، أَو ُمنَتًجا مُيكن َأن يكوَن املنَتُج شيًئا ثناِئيَّ األَبعاد )شعارًا َأو خريطًة(؛ أَو ُثالثيَّ األَبعاد )منوذًجا أَو 
يسَتِنُد ِإىل الكتابة )صفحة مواقف، صحيفة(؛ أَو حدثًا )نقاًشا َأو جولة(؛ أَو مشروًعا )معرَض شعاراٍت/ُصَوٍر، أَو 

 ِإعداَد مَحلة(؛ أَو لعبًة، وغري ذلك.
ل توجيه التِّلميذ ِإىل ِإنتاج قيمة ِإضافيَّة للمنَتج، حبيث تكون له  انيَّة املوجوِد فيها، ِمَن املفضَّ كَّ مسامهة للمجموعة السُّ

 َوللمجتمع اّلذي حُييط بالتِّلميذ.
يف أعمال البحث نوّجه الكاتب اىل إعداد منتج يُثري تأثريًا مبدى أبعد من دائرة املتعّلمني. على سبيل املثال: ورقة 

يّ زًا داخل جمتمع احمليط هبم. منتج ذات أمهّية يف مواقف تُرسل اىل الًسلطات احمللّية أو محلة مببادرة الّتالميذ تأخذ ح
 سقف املهنّية املعمول به يف العامل خارج الّصف.    -اجملتمع يلزم الّتالميذ اإللتزام مبستوى عاٍل من املهنّية

 
، ِمَن المهمِّ َأن يكون للمنتج َدْوٌر في ِإثراِء شخصيَّة الكاتب وتعزِيزِها.  عند كتابة عمٍل شخصيٍّ

 
صريًا أَو عرُض املنَتج يف البيَئة التَّعليميَّة، وَأن يقوَم التِّلميذ بِعرِض املنتج أَمام ُزمالئِِه، وَأن يُِعدُّ هلم لعبة أَو فيلًما ق جيب

وها بعد جهد كبري ِمَن املضمون والتَّصميم؛ وهكذا بِإمك ُموَن الوجبة اّليت أَعدُّ ان ِإعالنًا )بوسَّت(... كالطُّهاة اّلذين يقدِّ
 املتعلِّم عرض عمِلِه والتَّفاخر به، من حيُث املضموُن والتَّصميم.

 للفت نظر املعلِّمني:
. طيلة مراحل العمل، يَِتمُّ التَّقييم من ِقَبِل املعلِّم والتِّلمي   ذ مًعا.نقيُِّم التِّلميذ على سريورة عمله، وعلى املنَتج النِّهائيِّ

 
ريورة بعَد االنتهاء من كتابة العمل وجت هيز املنتج، يعرض التِّلميذ عمله أَمام املدير التَّعليمّي. ِمَن املهمِّ ِإبراز جممل السَّ

اّليت مرَّ هبا؛ ولذلك فِمَن املهمِّ أَيًضا ِإرفاق العمل مبنَتٍج ُمراِفق، وَأن ينتج طيلة مراحل العمل ُمنَتٌج ُمراِفق ملراحل 
 العمل.

روا ِإرفاق التَّحضيرات والم  ردوداِت واالنعكاسات للعمل المكتوب اّلذي يُراِفُق المنَتج.تذكَّ
 َأرفقوهم كمالِحَق في العمل.



 خصيَّة، فأَنُتم من يقرُِّر ذلك!ِاختيار طريقة عرض سريورة العمل عاِئٌد ِإىل ٱعتباراِتُكُم الشَّ 
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عة  َأساليب عرض متنوِّ
 Powerpoint -عرض شرائح

 Word ِمَلّف 
 جريانِإرشاد ملخطَّط 

 smore فيلم إرشادّي قصري  -شعار حموَسب 
ة(   موقع أُوري أَلون -قالب الختبار املعلومات )لعبة معلومات عامَّ

 Roojoom –فيلم ِإرشادّي قصري عن 
ة   يَِتمُّ تفِعيُلها بواسطة اهلواتف الذَّكيَّة –Kahootلعبة معلومات عامَّ

عة( حموَسَبةرفوف  -يف موقع شبكة عتيد برنامج هيال  )أَدوات عديدة ومتنوِّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يف املالحق، ستِجُدون أَيًضا موادَّ ِإرشاديَّة على أَدواٍت حموَسَبة ِإضافيَّة، فيها ِإرشاد على برامج الوورد، واإِلكسل، 
 والباوربوينت، وأَدوات ِإضافيَّة يف اإِلنَّتنّت.
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 هيَّا ِإلى العمل

 
َمنا حنو  ِإعداد املنَتج النِّهائّي. نواصل تقدُّ

ُلوا قائَِمة األَفكار ملنتوجات خمتلفة.  تَأمَّ
 

 عليكم ِإعداد ُمنَتٍج يعرض َأهمَّ املعلومات اّليت ترَغُبوَن يف عرضها.
ة بواسطة عرض شرائح أَو بواسطة  ، مثل: شعار رقمّي، أَو لعبة معلومات عامَّ بِإمكانكم ِإعداد منتج رقميٍّ

Kahoot َأو بطاقات للمعلومات، َأو ،Roojoom َأو لوحة ِإعالنات على شاكلة ،Linoit أَو فيلم، أَو ،
 فيديو كليب، َأو أَيَّة فكرة أُخرى ِّتطر يف بالكم.

بِإمكانُكُم ٱختيار ِإعداد شيٍء مادِّيٍّ ملموس، مثل: منوذج، َأو بوسَّت، أَو كوالج )ملصق(، أَو رسم، َأو متثال، َأو 
 ري ذلك.معرض، وغ

، مثل: لعبة، أَو َمسار جلولة، أَو أُغنيَّة، َأو فعَّاليَّة بيِئيَّة، وما شابه ذلك.  ِإمكانيَّة أُخرى وهي ِإعداد شيٍء ترفيهيٍّ
 
 

َد املوضوع اأَلساسيَّ للعمل، وجلوهر اأَلشياِء اّليت تعلَّمُتُموَها.  كلُّ منَتٍج مقبول بشرط َأن يُظِهَر/ميثَِّل/جيسِّ
 

ابعة: مرحلة ِإعداد المنتج!  َأحسنُتم!!! لقد َأنهيُتم بنجاٍح المرحلة السَّ
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 ِمئشار للتَّقييم

ة الوزن  المهمَّ
 النِّسبّي       

 بداية الطَّريق منتصف الطَّريق         الوصول للهدف        معاييُر للتَّقييم         

ِإعداد 
 المنَتج

%20 
 

 االستقال
 ليَّة
  التَّعامل

مع 
أَدوات 

العمل 
التِّكنولوج

 يَّة
  املشاركة

يف 
 اإِلعداد

 

  َبشكٍل  عمل
مستقلٍّ 

)املبادرة ِإىل 
تنفيذ 

 الفكرة(
  النَّجاح يف

ٱستعمال 
اأَلداة 

 التِّكنولوجيَّة
 مشاركة فعَّالة 

 

  حباجة
ملساعدة يف 

الفكرة ويف 
 التَّنفيذ

  فَ ْهُم تفعيل
اأَلداة 

التِّكنولوجيَّة 
وٱستعماهلا 

 بشكٍل جزئيٍّ 
  ّتعاُوٌن جزئي 
 

  احلاجة ِإىل
الكثري ِمَن 

املساعدة/ع
دم 

 االستقالليَّة
  عدم النَّجاح

يف التَّعامل 
َمَع اأَلداة 

 َوحَدهُ 
  اِنعدام

الفاعليَّة، 
اِنعدام 

 الرَّغبة
 

 مردود )محادثة بعد تعبئة الِمئشار(
ٍة يجُب الحفاُظ عليها  للتَّقوية والتَّحسيننقاٌط  نقاُط قُ وَّ

  
  

 لحظة تََأمُّل
ابعة؟  ما هو شعوري عند االنتهاِء ِمَن املرحلة السَّ

 ما اّلذي كان سهاًل/صعًبا بالنِّسبة يل؟
 ما اجلديد اّلذي تعلَّْمُتُه من مرحلة ِإعداد املنَتج؟ معرفة/مهارة/عن نفسي
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 لقد وصلُتْم ِإلى الهدف!!!

مُتْم ُخطوةً   بعد خطوة، لقد تقدَّ
 فكيَف ٱجتزمُتُ املسرية يف كلِّ مرحلٍة من مراحلها؟

م سريًعا، ومىت كان بطيًئا؟  مىَت كان التَّقدُّ
 مىت كاَنِت الطَّريق َأشَبَه بتسلُِّق جبٍل شاهق، أَو بنزوٍل ُمَتَدحرٍِج؟

هُتْم إِليها؟ ْيُتُم املساعدة يف اأَلماكن اّليت توجَّ  هل تلقَّ
 اّليت رأَيُتُموَها على طول الطَّريق؟ ُصَوٌر، أَفالم، ...ما هي املشاهد 

 ما هي اأَلشياُء اجلديدة اّليت تعرفوِنا اآلن؟ ويف النِّهاية؟
 

ا بكم.  لقد َشَققُتْم طريًقا جديدة: ِإنتاًجا فريًدا من نوِعِه خاصًّ
ُبيِنَ على طُوِل مسار فضولكم ِإنَُّه ِإنتاٌج يعطي اإِلجابة َعِن اأَلسِئَلة اّليت طرحُتُموها، ِإنتاٌج 

 وحبسب أَفكاركم وآراِئُكم.
 

خذوا نَ َفًسا عميًقا، َوأَغِمُضوا عيونكم، وخاطبوا أَنُفَسُكم بالقول: لقد جنحُت!! لقد ُقْمُت 
 بالعمل! َوَوَصْلُت ِإىل غاييت!

 
 واآلن حان وقُت املشاركة...
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 المرحلة الثّامنة: عرض العمل

 لقد وصلتم اىل املرحلة املثرية ملشاركة منتجكم، عرضه بكل خطوات عملكم.
 يف هذه املرحلة عليكم إعداد عرض حموسب أمام مدير تربوّي أو مرشد تربوّي من الوحدة.

 الوقوف والتكّلم أمام مجهور حيتاج اىل مهارة مالئمة. 
 من املهم أن تدركوا أّن هذه املهارة هي مهارة مكتسبة )يوجد من يكتسب هذه املهارة بشكل فطرّي(.

 يف املرحلة اأُلوىل مدعوون ملمارسة هذه التجربة مبساعدة فعالّية متهيديّة.
 

 فعالّية تمهيديّة/افتتاحّية
 أمساء ألفالم، أماكن بشكل إميائيّ  عرض أمثال أو 
 عرض أمثال أو أمساء ألفالم، أماكن بدون كلمات بل بواسطة الّرسم على اللوح 
 "نقل معلومات بشرط عدم استخدام كالمات معّينة -"اخلطر 
 لتوثيق صلتنا بالفكرة وممارسة الوقوف أمام اجلمهور هبدف نقل الوسائل -هدف األلعاب 

 
 وعرض المعلومات  الوقوف أمام الجمهور

أمامكم جمموعة أفالم ملختّصني يف جمال العرض. حبسب قائمة األفالم نرى بوضوح بأنّه يتوّجب علينا اإلنتباه للكثري 
اللباس، املاكياج، الّتسرحية،الوقوف، حركة اليدين ولغة اجلسم، تعابري الوجه، استعمال  -من الّتفاصيل مبستوى احلضور

 .نربة الّصوت بشكل صحيح
 مبستوى املضمون: جيب بناء مبىن واضح يعتمد على قواعد واضحة. أن تعرفوا جّيًدا ما الذي تريدون قوله.

 
 تعليمات للمعّلم

 عليكممؤازرة الّتلميذ وتوجيهُه لبناء املبىن ونقل املعلومات األساسّية اليت مُجعت وُكتبت داخل العمل.
 ة العملبشكل مشابه لكتاب -البدء يف كتابة رؤوس أقالم

 على الّتلميذ:
 أن يقّدم نقسه 
  ّأن يعرض املوضوع الرئيسي 



 مصطلحات أساسّية 
 املفاهيم/اإلستنتاجات 
 تلخيص 
 ما الذي كان ذا مغزى بالّنسبة له 
 ما الذي تعّلمه عن نفسه من جممل العمل 
 كيف ساهم العمل لصاحل اجلمهور أو للبيئة 
 إرشاد على املنتج الذي اختار إعداده 
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 روابط الموضوع

إيالن  -حتليل التقنّيات -خطاب رئيس احلكومة أمام الكونغرس تقنّيات اإلقناع لغرض برط وشد الجمهور
 راين

أوفري  -خلق محاس لدى اجلمهور عن طريق استعمال الّصوت تقنّيات استعمال الّصوت
 تسومان

 عوفر رشيف –العمل الفّعال لليدين خالل العرض  لغة الجسد
 عوفر رشيف -تفعيل ناجع للغة اجلسد أثناء العرض 

 روعي شطرانني -احلديث أمام مجهور من اجلامعّيني مبادئ لعرض الّشرائح، أدوات وغير ذلك
 عوفر رشيف -كيف نبدأ بعرض ناجع افتتاح عرض الّشرائح

 عوفر رشيف -مردود فّعال وتعزيز الثّقة بالّنفس 
 عوفر رشيف -بشكل صحيحإدارة الّزمن  

 جاي كواسكي – 30/20/10مبدأ ال  بناء عرض شرائح فّعال
 

 لكي نصل اىل مستوى عال من الّتنفيذ ننصح بالتمّرن وإجراء بروفات. 
 قفوا أمام املرآة واعرضوا عرض الّشرائح خاّصتكم.

 ن(انتبهوا لطريقة وقوفكم/ ثباتكم )منتصبون، منحنون، على رجل واحدة، تتمايلو 
 انتبهوا ما تفعل يداكم )يف جيوبكم، متشابكة، تتحّرك وفًقا للمضمون، من خلفكم(

 انتبهوا لصوتكم )شّدته، يرتفع وينخفض، بوترية واحدة أو متحّمس(
 

 نخرج من غرفة الّصف
 ننصح بإجراء بروفات أمام املآة، وأمام أشخاص )األهل، اإلخوة، الزمالء(

 ما الذي كان جّيًدا، ما الذي حباجة اىل حتسني واعملوا على حتسينه. -بّناءأُطلبوا من املشاهدين مردود 
 باإلمكان اإلستعانة باملئشار املوّجه يف الّصفحة الّتالية

 
 أحسنتم!!! لقد أنهيتم المرحلة الثّامنة بنجاح: مرحلة عرض العمل
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 لعرض العمل قييمِمئشار ت

 مرشد ومدير تربوّي.الّتقييم يف هذه املرحلة يتم من قبل 
 كجزء من الّتحضري للعرض، ننصح بإجراء مراجعات )بروفات( واملرور على املئشار لغرض فحص مستوى الّتنفيذ.

ة  بداية الطَّريق منتصف الطَّريق         الوصول للهدف        معاييُر للتَّقييم          الوزن النِّسبّي        المهمَّ
عرض 

 -العمل
المضمو 

 ن

%10 
 

  مشاركة
املتعّلم 

باملوضوع 
 وبالسريورة

  مدى إدراك
 املضمون

  طريقة عرض
املوضوع 

)حتديد 
 املوضوع(

  استخدام
املصطلحات 

 األساسّية
  استخالص

اإلستنتاجات 
وبلورة 

 املفاهيم

  املتعّلم
مشارك 

 باملوضوع
  مدرك

للمضمون 
أجاب عن 

كل 
 األسئلة

  عرض
املوضوع 

بشكل 
حمّدد 

 وواضح
  استخدم

املصطلحا
ت 

 األساسّية
  عرض

مفاهيم 
واستنتاجا

 ت

  املتعّلم
مشارك 

 بشكل جزئيّ 
  يعرف

املضمون، 
أجاب عن 

جزء من 
 األسئلة

  عرض
املوضوع 

بشكل حمّدد 
 وواضح جزئيًّا

  استخدم
جزئيًّا 

املصطلحات 
 األساسّية

  عرض مفاهيم
واستنتاجات 
 بشكل جزئيّ 

  املتعّلم غري مشارك
 باملوضوع

  ،ال يعرف املوضوع
جاب عن جزء من أ

 األسئلة
  عرض املوضوع

بشكل غري واضح 
 وغري حمّدد

  مل يستخدم
 املصطلحات جزئيًّا

  مل يعرض مفاهيم
 واستنتاجات 



عرض 
 المنتج

%10   عرض الفكرة
املركزيّة 

بوضوح 
وبشكل 

 حمّدد
 اجلمالّية 

  املنتج
يعرض 
الفكرة 
املركزيّة 

بشكل 
واضح 

 وحمّدد
  أعّد

مبستوى 
عاٍل من 

 اجلمالّية

  املنتج يعرض
الفكرة املركزيّة 

بوضوح 
 وحتديد جزئيّ 

  أعّد مجاليًّا
مبستوى 

 متوّسط

  املنتج ال يعرض
 الفكرة املركزيّة 

  غري واضح وغري
حمّدد، مرتبك/بدون 

 صلة
  أعّد مجاليًّا مبستوى

 منخفض
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العرض 

أمام 
 الجمهور

%10   استخدام لغة
 جسد ناجعة

  عرض منّظم
 ومفهوم

  إدارة اجلدول
الزميّن بشكل 

 ناجع

  تفعيل ناجع
للغة اجلسد 

أثناء العرض 
)استعمال 

اليدين، 
الوقوف، نربة 

 الّصوت(
  عرض منّظم

مع ربط 
 منطقيّ 

  احتوى
افتتاحّية، 

اهليكل 
 والتلخيص

  إدارة ناجعة
للجدول الزميّن 

أثناء عرض 
)أمّت   الشرائح

كل العرض 
بالّزمن 

املطلوب، 
 انسياب تاّم(

  جزئيًّا فّعل
لغة اجلسد 

أثناء 
العرض 

)استعمال 
اليدين، 

الوقوف، 
نربة 

 الّصوت(
  تنظيم

العرض 
جزئّي/ 

غابت 
أجزاء من 

اإلفتتاحّية 
واهليكل 

 والّتلخيص
  إدارة

ناجعة 
جزئيًّا 

للجدول 
الزميّن، )مل 

يتّم كل 
العرض 

بالّزمن 
املطلوب. 

  فّعل لغة
اجلسد 

 بشكل
غري ناجع 

)مل 
يتحّرك، 

صوت 
ضعيف، 

غري 
 واضح(

  عرض غري
منّظم 

بدون ربط 
 منطقيّ 

  أدار
اجلدول 

الزميّن 
للعرض 
بشكل 

غري ناجع 
)مل يتم 

عرض كل 
الّشرائح، 

تأّخر على 
موضوع 

معنّي 



تأّخر على 
موضوع 

معنّي وقفز 
 عن آخر(

وقفز عن 
 آخر(

         30% اجملموع
 

 المردود )محادثة بعد تعبئة المئشار(
ٍة يجُب الحفاُظ   نقاٌط للتَّقوية والتَّحسين عليهانقاُط قُ وَّ

  
  
 

 لحظة تَأمُّل
 ما هو شعوري يف ِناية املرحلة اخلامسة؟

 ما اّلذي كان سهاًل/صعًبا بالنِّسبة يل؟
 ما اجلديد اّلذي تعلَّمُتُه من مرحلة دمج املعلومات والكتابة؟ املعرفة/املهارة/عن نفسي
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 المالحق
 

 ومواردمعلومات إضافّية 
 بوَّابات للمضامين

ُز مضامني وفعَّاليَّاٌت مالئَِمة لكم ومن َأجلكم.  بويَّة، هي عبارة عن "ُكُتب َوْصَفاٍت"، فيه تَّتكَّ بوَّابات املضامني الَّتَّ
.)  )غالًبا ما تدور حول موضوع معنيَّ

 
 مخاِزُن عامَّة

 ח"מט  –متاح  
 رفوف واقعيَّة ملعلِّمي هيال )ُطوَِّرت حاليًّا يف موُضوَعِي اجلغرافيا واحلوَسَبة( 
بية   بوَّابة ِوزارة الَّتَّ

 موقع ملواّد تعليميَّة – קישורן
 (ל"מתخمزن متال ) 
 مواد تعليميَّة مالِئَمة للتَّالميذ من ذوي الُعسر التَّعلُّمّي. –( עוגןاملِرساة ) 
 ُأصول التَّدريس احملوَسب )بالعربيَّة( –موقع  

 
 بوَّابات خاصَّة لمواضيع التَّدريس:

 مدنيَّاٌت بدون توقُّف 
 اجلغرافيا والتَّطوير البيِئيّ  
 (תולדוטتولدوط ) 
 (מקראנטمكرانط ) 
 العربيَّة 
  iLالثَّقافة. 

 
 الرِّياضيَّات



tirguli.co.il )الرِّياضيَّات بشكٍل َأساسّي( 
 املركز الُقطرّي ملعلِّمي الرِّياضيَّات 
رِّيّ  (נחשון) ناحشون   (OPEN -)ِاسم املستخِدم والرَّقم السِّ

 اإِلنكليزيَّة
TLC 
etni 

 (ת"אמיاإِلنكليزيَّة  )شبكة  
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 َأدواٌت تطبيقيَّة محوَسَبة

 
word -  معالج النُُّصوص -وورد 
  أَفالم ِإرشاديّة قصرية 

 
Excel -  الصَّحيفة اإِللكترونيَّة -برنامج ِإكسل 
 ِإرشاد حوَل اإِلكسل 
 تصفية بواسطة برنامج ِإكسل 
 تصنيف بواسطة برنامج ِإكسل 

 
Power Point - راِئح  باوربوينت برنامج لعرض الشَّ

 ِإرشاد حوَل ٱستخدام الباوربوينت 
 

 اإِلنترنتّ 

ح  واملعلوماتيَّة احملوسبةاإِلنَّتنّت  كتيِّب ِإرشاد شامل عن تصفُّ
 اإِلنَّتنتّ 

م البحث َعِن املعلومات   مقال مبوضوِع البحث املتقدِّ
 مهارات البحث يف جوجل 

 البحث عن أَفالٍم قصرية
 البحث عن حماكايات

 البحث عن ُصَور
 البحث حبسب الصُّوَرة

املعلومات، مقال مبوضوِع تقييم  تقييم املعلومات
 وَعْرُض شراِئح يف موقع "هيال"

http://www.isoc.org.il/center/
http://clickenter.co.il/category/ms_prods/excel_prod/
http://clickenter.co.il/category/ms_prods/power_point_prod/
http://www.isoc.org.il/docs/computer_course/internet.pdf
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ُلوك  حقوق النَّاشرين قواعد يف ُأصول السُّ
بكة  مواطنة حموَسَبة املواطََنة يف الشَّ

 مواقع للصُُّحف، سلطة ُمتاَحة
مواقع معلوماتيَّة ُمساِعَدة )صناديق املرضى؛ الِقطار؛ 

ة؛ تذاكر َطرَيان؛ البنك  اإِلسرائِيلّي؛ املواصالت العامَّ
 معلومات عن مواقع؛ وغري ذلك(

مواقع ملوادَّ تعليميَّة المتحانات البچروت )ِوزارة الَّتَّبية؛ 
 (، يوآل جيفع، أَنكوري، وما شابه ذلك(ח"מטَمَتاح )

 موقع ملقارنة اأَلسعار
ترمجة، وثاِئق جوجل، جوجل درايف،  -جوجل أَدوات يف جمال اإِلنَّتنّت وبرامج ُمشاركة

Youtube ،كيفيَّة ِإنزال أَفالم عن طريق اليوتيوب ،
 موقع خراِئط جوجل، جوجل الُكرة اأَلرضيَّة

صندوق أَدوات حموَسَبة حيوي أَلعابًا تعليميَّة 
(Quizlet, Kahoot  يف موقع هيال وعلى ،)وغريها

 الرُُّفوف احملوَسَبة
 

 ننصح بِٱستعمال الرَّوابط التَّالية:
 مجعيَّة اإِلنَّتنّت اإِلسرائِيليَّة – الصَّفحة البيتيَّة 
  دة -مجعيَّة اإِلنَّتنّت اإِلسرائِيليَّة  مواضيُع ِإرشاِديَّة متعدِّ
  بية بية للبالغني -ِوزارة الَّتَّ  قسم الَّتَّ
  ن أَفالًما قصريًة وكتيِّباِت ِإرشاد  موقع ِإرشاد على منتجات املايكروسوفت، وبرامج ِإضافيَّة تتضمَّ
 اإِلرشاديَّة رابط لألَفالم 
  ّكتيِّب ِإرشاٍد يف مواضيع خمتلفة يف اإِلنَّتنت 
 موقع أُورط 



 دورة يف تطبيقات احلاسوب 
  جمموعة فعَّاليَّات -ِإكساب مهارات يف احلاسوب واملعلوماتيَّة 
  موقع عامي سالينت -معلومات وفضول حموَسب 
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 ( احلرب واخليال. ويكيبيديا واحلرب اّليت مل حتُدْ،. اُسُتحِدَ، عن2013كانون الثَّاين   6. دورون أَليكس )3
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 اُسُتحِدَ، عن:  قراءة ناقدة ِمَن الصَّحيفة
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 . سالينت عامي. فهارس مقابل حمرِّكات حبث. املعرفة والُفُضول احملوَسب. اُسُتحِدَ، عن6
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 . معهد موفيت، العمليَّة املردوديَّة. اُسُتحِدَ، عن8
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بويَّة9  الطَّاقم اللُّغوّي، الفهم والتَّعبري: متاُسٌك وتراُبط. اُسُتحِدَ، عن -. املركز للتِّكنولوجية الَّتَّ
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 . مميِّزاُت َوِصفاُت املردود البنَّاء10
 اُسُتحِدَ، عن
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