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 لبرنامجمن ا الفكرة المركزي ة

 الوحدة الثّانية من تطبيقات الحاسوب: –البرنامج الجديد نرّحب بالمشاركين في 

 عل م المحوسبلت  أدوات ا

ها ، نحن بحاجة إليهة في هذا البرنامج هي إكساب تالميذنا مهارات رقميّةالفكرة الموجِّ 

 ذي نعيش فيه.في العالم الّ 

الميذه كيف يستعملون المسطرة أو القاموس تالماضي دّرس المعلّم المستقبل هنا! في 

قميّة لغرض تعليم تالميذه استعمال األدوات الرّ هي اآللة الحاسبة. وظيفته اليوم أو 

 إعدادهم ليكونوا مواطنين محوسبين في هذا العالم. 

 :في هذا البرنامج نتعّرف ونتعلّم

  ّعلّم، في عمليّة التّ : أدوات من شأنها المساهمة خصي والجماعيّ علّم الشّ أدوات للت

 فعّال. العلّم تّ الو ،حفظ الموادّ و، تلخيص الموادّ و ومراجعة الماّدة،

  ّمختلفة.  أدوات لعرض معلومات الستخدامها لتنفيذ مهام 

  ّلتفتيش عن معلومات. وللبحث ول علّم المشتركأدوات للت 

 

 عل م المحوسب وسيرورة الت عليم في "هيال"؟ما العالقة بين الت  

 ليزيّة: "أعطِ وكما قيل، اقتباس من اإلنك –لى توجيه في عمليّة تعلّمهم يذنا بحاجة إتالم

 حياته".  فسيشبع طيلةمك، جوعه ليوم واحد؛ علّمه صيد السّ بها  سمكة لشخص، يسدّ 

، "نريد تعليم أوالدنا صيد السّ  نأمل أن يتمّكنوا فنحن أكثر من هذا، مك"، ال بل وفعالا

 .كل مستقلّ ارتهم بشمن بناء صنّ 

 ساهمة في سيرورة التعلّم في جميعقميّة في تطبيقات الحاسوب المبإمكان األدوات الرّ 

 جماعيّة.  ات، سواٌء أكانت شخصيّة أمالمسار

فباإلضافةا إلى  ،سنوات تعليميّة 10-8مواضيع المسارات وكما تعرفون، ففي 

عّرف على قييم البديل. التّ متحانات، يتوّجب على التاّلميذ إعداد منتج كجزء من التّ اال

ق جمع المعلومات ائطروعلّم، ق التّ ائقميّة من شأنه إضفاء تنّوع على طراألدوات الرّ 

 وعرضها. 

منهم  ب  طل  (، ت  عاديّ سنة تعليميّة، )المسار ال 12ذين يتعلّمون في مسار تالميذ "هيال" الّ 

تعلّم البحث في  ، أووضوع شخصيّ وعمل في مكتابة مهّمة في موضوع المدنيّات، 
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عرض المعلومات، وقميّة في البحث، عّرف على األدوات الرّ . إّن التّ مجال الجغرافيا

 عمل التاّلميذ.بشكل كبير في تحسين  ساهموالمشاركة والتّنظيم، سي

إاّل أّن وا وبحوزتهم هواتف ذكيّة، د  لِ و  قد  –على ما يبدو  –بالّرغم من أّن تالميذنا 

لى م إه  توجيه  هي ال يعرفونها، ووظيفتنا  الّتي كنولوجيّةوسائل التّ هنالك الكثير من ال

 هذه المجاالت. 

نّور لى موضوع التّ والتّعليم، يتطّرق إ ربيةمن كتيّب أصدرته وزارة التّ  مقطعٌ  فيما يلي

 .قميّ الرّ 

مختلفة. في نهاية المقطع يوجد رابط  ات  يحّدد تعريفويّة األمور، أهمّ  يوّضح النّصّ 

 يّب الكامل. للكت

 

بتأثيرات بعيدة المدى  21يتميّز القرن الـ

تّصال، قميّة على وسائل االكنولوجيا الرّ للتّ 

 على التّعبير، وعلى التّنظيم واإلبداع لكلّ و

قميّة خالل استخدام األدوات الرّ  شخص. من

ة ي بظالله على البيئلقِ على مستوى الفرد، ي  

 حياة. مجاالت ال القريبة والبعيدة في جميع

الّتي نبحث   قائرطّ الغيّرت التّكنولوجيا 

ننّظمها ون نِتجها و عن المعلوماتبواسطتها 

ها؛ والّتي بواسطتها نؤّسس العالقات االجتماعيّة ونحافظ عليها؛ وبواسطتها  وننش ر 

مصيريّة؛ القرارات الفي اتّخاذ  ، ون شاركنحصل على خدمات المواطن من الّدولة

 ظر عن الب عد أو الثّقافة؛النّ  بغضّ  ونعمل معهم، مع شركاء آخرينوبواسطتها نتعلّم 

 .كنولوجيابالتّ  الغنيّ  يّ نؤثّر ونشارك بصورة فعّالة في المجتمع العالموبواسطتها 

وعلينا كمعلّمين تقليص  ،ربية على المستوى العالميّ للتّكنولوجيا تأثيرات عديدة على التّ 

 العصرِ حياة مهارات متيّسرة لالندماج في  خالل استخدام الفجوات الموجودة من

 . قميّ الرّ 

ذين الّ  (digital native) ين"قميّ ائد أّن "المولودين الرّ عتقاد السّ ، كان االالماضيفي 

يطّورون مهارات رقميّة بالفطرة، بشكل  ،كنولوجياين بالتّ عِ شب  لى العالم م  خرجوا إ

 ي هذا المجال، في عصرنا الحاضر،ف بعض الباحثين. إاّل مشابه الكتساب لغة األمّ 

لى  إب  تي ت نس  والّ  ،قميّةيقترحون التّمييز بين المستويات المختلفة للمهارات الرّ 

 ين".قميّ "المتعلّمين الرّ 
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هنالك فجوة بين المتعلّمين من خالل استهالك المعلومات بواسطة أّن ذلك، أِضْف إلى 

، فهم يشاركون المعلومات كستهالفة إلى اباإلضا ذينالّ  أولئك وبين ،قميّةاألدوات الرّ 

 . قميّ ون بصورة كاملة في الحيّز الرّ وي بادرون وي ساهمإنتاجها، في 

م ستخدِ قميّة القائمة بين "الم  الفجوة الرّ  سر  ج  هو هذا،  الهدف من البرنامج التّعليميّ 

 .ج"نتِ م الم  ك" وبين "المستخدِ ستهلِ الم  

ربية مة التّ ( "برنامج مالء  2001ذ سنة )من والتّعليم ةربيسرائيل، تطرح وزارة التّ في إ

لعيش في بيئة محوسبة في العصر علّم ولللتّ و يجيها للعمل"، لتأهيل خرّ 21للقرن الـ

 مجاالت:  3. يطرح البرنامج قميّ الرّ 

  ّمة محوسبةالمدرسة كمنظ. 

 التّقييم-علّمالتّ -تحسين سيرورات التّعليم. 

  ّيّ ورقم تطوير تنّور تكنولوجي. 

كنولوجيّة بيئة غنيّة بالوسائل التّ في ، 21امج لمهارات مطلوبة في القرن الـيرّوج البرن

اتّخاذ القرارات و  قضايا، ال حلّ و، علّم الذّاتيّ التّ والتّفكير النّاقد، وكاإلبداع والتّجديد، 

 .والعمل ضمن طاقم
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 :تي تّم اختيارها لهذا البرنامجالمهارات الّ 

ر  ة قميّ لوسائل الرّ قدرة على استخدام حكيم ومتنّوع لال – محوسبةالجيا كنولوت  التنو 

 تكال مشمكانه حلّ  الماهر بإقميّ . المواطن الرّ لعيش كمواطن رقميّ وللعمل ول علّمللتّ 

ال بل إظهار وعي كاف  ألخطار  قميّة،استغالل أفضليّات األدوات الرّ وفي بيئة رقميّة، 

 . ومحدوديّتها هذه األدوات

معلومات لمخّططات وإدراك النّقد، والقدرة على تحديد الموقع،  – قمي  ر الوسط الر  تنو  

قميّة، رّ الور صّ والقصيرة، الفالم واأل، نترنتّ إلمواقع او، وفهمها بيانيّة ديناميّة

ر نتاجه المرئّي بتكِ الم  ينش ر  وغير ذلك.  ،حاسوبالألعاب و ،المبارياتو يات،حاك  م  وال

: في المواقع، وفي الرّ  وسائل اإلعالمفي  يوتيوب. القنوات في و ،ناتالمدو  قميّة مثالا

لتأثير المناورات المختلفة على  كٌ درِ قميّة م  وسائل البيئة الرّ على  ذي ينكشفالمتعلّم الّ 

ّن الجزء األكبر من المعلومات الموجودة يفعّل رقابة ذاتيّة لمواجهتها. بما أف ،أحاسيسه

يطرة على األمور المرئيّة وتطوير أسلوب تحقيق السّ  ، فإنّ و مرئيّ قميّة هفي البيئة الرّ 

 يها. جِ نتِ يّة لمستهلكي المعلومات وم  األهمّ هو أمٌر في غاية ناقد تجاهها، 

القدرة على التّعاون مع شركاء بعيدين من  – ةقمي  عاون والمشاركة في البيئة الر  الت  

 الكتابة المشتركة شأنها تسهيل مهامّ من  ،يطرة على أدوات هادفة متنّوعةخالل السّ 

: مدّونة، ويكي، ) لعمل المشترك عندما نكون قادرين يتجلّى ا(. Office onlineمثالا

وأهداف مشتركة لخلق  ،إيجاد أطراف مهتّمةوإنشاء عالقات مع شركاء بسهولة، على 

ة في بيئة هذا من خالل استخدام منظومات اتّصال متنّوعة اجتماعيّ  وكلّ  -العالقة معهم

ات عمل مشتركة تطوير وصيانة عالقومهارات الخلق، يطرة على حّكم والسّ رقميّة. التّ 

 ضروريّة في منظومة العمل العالميّة. في البيئة المحوسبة، هي كلّها حاجاٌت 

ر المعلومات في البيئة الر   م أن تعرف كيف تبحث في عصر تعاظ  ) ةقمي  تنو 

، في تطبيق متكامل لسيرورة معلوماتيّةميّة متنّوعة تساِهم  أدوات رق –( المعلومات

 :مراحل وتشمل خمس  

 .لمعلوماتتشخيص الحاجة إلى ا .1

 وإيجادها. المعلوماتتحديد  .2

 .تقييم المعلومات .3

 .جنت  الم  معالجة المعلومات ودمجها في  .4

 .ج المعلوماتيّ نت  الم  إشهار  .5

مواقع تّعليمّي،  حول حصر من هذا البرنامج ال انيةالوحدة التّعليميّة الثّ تتمحور 

 .تاج المعلوماتشر نِ ون  ،جنت  الم  ومعالجة المعلومات ودمجها في ، وإيجادها المعلومات

 في برامج أ خرى(سيتّم تدريس المرّكبات األ خرى )

  .إّن تنّور القراءة والكتابة في بيئة رقميّة )لم يعد مجّرد ورقة وقلم رصاص(
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 اإلنتاج، والمشاركة في نصّ والقراءة، في بيئة رقميّة  والكتابة تنّور القراءةيتطلّب 

تّصال. دة وسائل االوابط، بتفاعالت تبادليّة ومتعدّ د الرّ متعدّ و، فائق متشعّب رقميّ 

من  ه  ، موج  يستخدم المتنّور أجهزة رقميّة متعّددة التّطبيقات لغرض القراءة وإنتاج نصّ 

من خالل أدوات  فيه تّصال االل  وسائِ  ةا متعّدد انص   شكلّ وي  روابط،   ذيرقميّ  قِب ل نّص  

 إلى أشكال عروض مرغوب فيها، مختلفة للنّصّ  ال عروضا يحوِّ ورقميّة مناسبة، 

 اإعالنا  ج  خرِ ، وي  ليهمل إرس  ي الئم شكل الكتابة للم  و، قميّ الرّ  مختلفة للنّصّ  اغا ي  ِص  وي دير

 .ارقمي  

 

 

تعلّم تطوير كفاءات ومعرفة مطلوبة للم "قميّ الرّ  كنولوجيّ ر التّ نوّ لتّ "ا النّص منقول عن 

  . والتّعليم ربية، وزارة التّ 21في القرن الـ

 

 

 

 

 

https://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/oryanut_digi_kishurim_yeda.pdf
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 بوس  ح  عل م الم  لت  أدوات ا – البرنامج الت عليمي  

 

عدد  ساسي ةاألمضامين ال موضوعال

 اعاتالس  

 الت قييم

 1 الوحدة
علّم لتّ أدوات ا

 خصيّ الشّ 
 والجماعيّ 

 متحانيل االب  ق  

  Playbuzz بناء ألعاب معلومات عاّمة بواسطة
kahoot،  triventy  

 Quizlet إعداد مخزن لمصطلحات بواسطة

 : وّسعللتّ 
Grammarly – a better way to write 

  

من  تقييم داخليّ  %15 10

 قِب ل المعلّم 

 10-8ن م)إعداد مخزن 

مصطلحات لموضوع تّم 

د لعبة أو إعدا ،اختياره

 8-5معلومات عاّمة 

موضوع أسئلة في 

 نختاره(

 2 الوحدة

عرض أدوات 

 موادّ ال

 عليميّةتّ ال

 ,Smore – شعار )إعالن( رقميّ 
Piktochart، canva، 

Typographyeditor، Befunky 
  Artsteps - يّ معرض رقم

 Biteable ،Powtoon – إعداد أفالم قصيرة
 (موقع هيالعليمات في تّ ال)
 

من  تقييم داخليّ  %15 6-8

إعداد شعار )قِب ل المعلّم  

موضوع )إعالن( في 

أو إعداد  ،نختاره تعليميّ 

فيلم قصير مع 

مالحظات/أسئلة مبنيّة في 

 (القصير جسم الفيلم

  3 الوحدة

بحث ال أداة

 وجيهتّ الو

 وتخطيط رحالت بواسطة ،مواقعفي بحث 
Google earth 

 Google map توجيه وبناء مسار بواسطة

 امتحان تطبيقيّ  %70 10

 خارجيّ 

عداد وثيقة ي طلب إ)

ل چوچمشتركة بواسطة 

ل دوكس چوچساليد أو 

حلة في للرّ  اوتشمل: مسارا 

مدينة كبيرة من العالم. 

توصية لزيارة متحف في 

اختيارها.  تمّ تي المدينة الّ 

 – بناء استمارة

Goolge form  معّدة

ائح عن المسار للسّ 

 (.والمتحف

 4 الوحدة

لمشاركة  أداة

المعلومات 

 وحفظها 

Google drive, google docs, google 

sheets, google slides, google forms 

10 

 5 الوحدة

 مخازن

 المعلومات

 انيّةمجّ ال

Art and culture by google 

 Google books :ّسعتو 
 

5 

 6 الوحدة

 أداة إلشهار

 المعلومات

 ونشِرها

 : توّسع

 مدّونة ،Google site قناة يوتيوب، بناء موقع

 

2  
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ق الت قييمائطر  

 وحدات تعليمي ة 6يشمل البرنامج 

 .والجماعيّ  خصيّ علّم الشّ لتّ أدوات ا .أ

 .عليميّةتّ ال وادّ مالعرض أدوات  .ب
 .وجيهتّ البحث والأداة  .ج
 .أداة مشاركة وأدوات لحفظ المعلومات .د

ثِري ة مخازنهـ.   مات.معلولانيّة لمجّ  م 

 ونشِرها. المعلوماتو. وحدة توّسع: أدوات إلشهار 

 :طريقة الت قييم في البرنامج

س  في الوحدتنفيذها من قِب ل المعلّم عن المضامين الّ  يتمّ  تقييم داخلي %30 ين تتي ت د ر 

  .2و 1

لتعليمها في برنامج هيال  بط بين أدوات  ي تيح الرّ  بشكل   عمليّةا  أدوات   لمتعلّم   ااخليّ دّ م ال التّقيييمنح  

دريس عليميّة من برنامج التّعليم ألحد مواضيع التّ استخدام جزء من الوحدات التّ يتّم  بصورة عمليّة. 

 لمضامين. اكرة عن هذه اتعزيز الذّ وكرار، تّ واللميذ/ة، وإعداد أدوات تدريسيّة، للتّ 

ة تقييم في نهاية الوحدة الت   %15 .أ  : عليمي ة األ ولى على المتعل م إعدادمهم 

مه في أحد مجاالت عن موضوع يتعلّ  أسئلة على األقلّ  8-5لعبة معلومات عاّمة من   .1

: (. على ذلك وما شابه ،ينالدّ و، والجغرافياالمدنيّات، والتّاريخ،  التّخصص )مثالا

 تي تعلّمها. عبة من ضمن األدوات الّ اللّ  المتعلّم اختيار أداة
( أو قاموس مصطلحات يشمل أخرى لغة أجنبيّة ةليزيّة أو أيّ مخزن كلمات )باللّغة اإلنك .2

ته ساالمضامين من در ذ  ؤخ  . وت  "يتكويز ال في "مصطلحات على األقلّ  8-10

المدنيّات، ويخ، ارالتّ والعربيّة، وليزيّة، غة اإلنكاللّ  تي يتعلّمها )مثل:لمواضيع الّ ل

 (. ذلك وما شابه ،ينالدّ و، والجغرافيا
 

ة تقييم في نهاية الوحدة الت عليمي ة الث   %15 .ب  :على المتعل م إعداد ،انيةمهم 

ذ  المضمون لعرض موضوع يتعلّمه.  فيلم قصير/شعار رقميّ  .1 تي من أحد المواضيع الّ يؤخ 

وما  ،ينالدّ و، والجغرافياالمدنيّات، واريخ، التّ وة، العربيّ وليزيّة، غة اإلنكيتعلّمها )مثل: اللّ 

 (.ذلك شابه
 

 لتقييم داخليّ  ةا مهمّ و، عرض موضوع شخصيّ تناِسب  هذه المهّمة تلخيص وحدة تعليميّة، و

سنوات  10ة، وفي الجغرافيا لمستوى ربية الماليّ التّ "، وفي نحتضن العالم"موضوع في 

دنيّات، وفي تعلّم أساليب البحث في موضوع تعليميّة، وفي مهّمة تنفيذيّة في موضوع الم

 غير ذلك. في و الجغرافيا،
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 امتحان تطبيق خارجي   %70

س  في ، يفحص المضامين الّ ن خارجيّ تنفيذه من ِقب ل ممتحِ  يتمّ   6-3الوحدات تي ت د ر 

 .متحان باستخدام حاسوب موصول بشبكة اإلنترنت   إجراء االيتم  

 :الت الية تعل مين تنفيذ المهام  ي طلب من الم ،متحانفي اال

  Google earth استخالص معلومات من .أ

  Google map كتابة مسار بواسطة .ب

 Google art and culture إعداد معرض باستخدام .ج

 .عداده إتمّ  ذيعن المعرض الّ  Google form بناء استمارة .د

 المهامّ . )ساليدل چوچة عرض شرائح بواسط، في جمعها تي تمّ المعلومات الّ  هـ. عرض جميع

 (د-أ

 علّم.سيرورة التّ ة هذه األدوات في ساهميّة مووصف كيف ،عرض أدوات محوسبة يعرفهاو. 

علّممضامين للتّ  جنت  الم    من قِب ل المعلّم – اخليّ التّقييم الدّ    
 ، Playbuzz بناء ألعاب لمعلومات عامة،

kahoot،  triventy  

 Quizlet إعداد مخزن مصطلحات بواسطة

 : ّسعتو
Grammarly – a better way to write 

 

 من قِب ل المعلّم تقييم داخليّ  15%

 10-8-إعداد مخزن لـ)

  موضوع يختارونهمصطلحات في 

ّمة من أو إعداد لعبة معلومات عا
موضوع بحسب أسئلة في  5-8

(اختياره  

  -1 الوحدة
  الجماعيّ و خصيّ علّم الشّ لتّ أدوات ا

متحاناتقبيل اال  

 ،Smore، Piktochart – ميّ شعار رق
canva، Typographyeditor، Befunky 

  Artsteps - معرض رقميّ 
 Biteable، Powtoon – إعداد أفالم قصيرة

 (إرشادات في موقع هيال)

 

 من قِب ل المعلّم تقييم داخليّ  15%

موضوع  في إعداد شعار رقميّ )
أو إعداد  ،حسب اختياره تعليميّ 

سئلة فيلم قصير من مالحظات/أ
(القصير داخل الفيلم  

  – 2 الوحدة
عليميّةتّ ال وادّ مالعرض أدوات   

 

 خارجيّ  امتحان تطبيقيّ  70%

ل چوچل ساليد أو چوچإعداد وثيقة مشتركة في )

لرحلة في مدينة كبيرة في  ادوكس وتشمل: مسارا 

 العالم.

 توصيلة لزيارة متحف في المدينة المختارة.

ائح عن لسّ ل Goolge form – بناء استمارة

 المسار والمتحف(.

 خارجيّ  امتحان تطبيقيّ  70%

 
 تقييم خارجيّ 
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 والجماعي   خصي  عل م الش  لت  أدوات ا -1 الوحدة

 أهداف الوحدة: 

 .قنيّ عّرف على األدوات بالمستوى التّ التّ  .1
 .والجماعيّ  خصيّ علّم الشّ فهم القيمة اإلضافيّة ألدوات التّ  .2

 .اليّات مع التاّلميذأفكار لفعّ  .3
 تشمل شرح القيمة اإلضافيّة للعبة. ،المعلّم ه  س  موضوع يدرِّ مهّمة: بناء لعبة في  .4

 

عدد  ساسي ة األمضامين ال الموضوع

 اعاتالس  

 الت قييم

علّم لتّ أدوات ا
 خصيّ الشّ 

 والجماعيّ 

 ،Playbuzz ، kahoot ة،بناء ألعاب لمعلومات عامّ 
 triventy  

 Quizlet إعداد مخزن مصطلحات بواسطة

 : توّسع
Grammarly – a better way to write 

 

من  تقييم داخليّ  15% 10

 قِب ل المعلّم

 10-8-إعداد مخزن لـ)

موضوع مصطلحات في 

  ،يختارونه

عبة معلومات أو إعداد ل

أسئلة في  8-5عاّمة من 

 موضوع بحسب اختياره(

 

على  ،تلميذ كلّ يتعلّم علّم. سيرورة التّ  قّدم فيأدوات تمّكنهم من التّ عن يتعلّم التاّلميذ في هذه الوحدة 

د مخزن المصطلحات. وأداة واحدة من إعدا ،أداة واحدة من نوع لعبة المعلومات العاّمةعن  ،األقلّ 

 الخيار الختيار األدوات م  ه  ة، وأن يعطي  عرض أمام التاّلميذ األدوات المختلفعلى المعلّم أن ي

 ة لعملهم. م  المالئِ 

أدوات محوسبة تساعدهم في تعليمهم في المواضيع هو كشف التاّلميذ على  الهدف من الوحدة

 المختلفة.

 : مثال

  ّمعلومات عاّمة عن حقوق المواطن في موضوع المدنيّات. بناء مخزن  ةبناء أ حجي

 .موضوع األدبللمصطلحات في 

  بواسطةلغة أجنبيّة يتعلّمها(  ةليزيّة )أو أيّ غة اإلنكاللّ بناء مخزن كلمات جديدة في Quizlet 

  ّليزيّة بواسطةغة اإلنكممارسة كتابة إنشاء أو رسالة بالل Grammarly 
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 :مراحل الت عليم

 .لعبة كمثال للتّلميذ، أو يستخدم لعبة موجودةيِعدُّ المعلّم  – ممارسة ممتعة لألداة .1

 عّرف على الوظائف األساسيّة.فتح حساب، والتّ  – ة لألداةممارسة تقني   .2

ستعداد ة للتّلميذ في سيرورة تعلّمه )االة تقديم المساعدمشترك عن كيفيّ  فكيرمحادثة وت .3

ناقشوا  .(ذلك وما شابه ،مّرنه لغرض التّ لزمالئ لالمتحان، تلخيص الماّدة، إعداد مسابقة

 يّئات مع التاّلميذ.الحسنات والسّ 

تي يمارسها المفاهيم الّ  ، وتطبيقشرح عن المهارات – "هذا ما الذي اكتسبته من كل  " .4

 ، كتابة نصّ  وما هو هامشيّ التّلميذ في هذه األداة )تلخيص، التّمييز بين ما هو جوهريّ 

 (.ذلك وما شابه ،بلغته، طرح أسئلة عن الماّدة، مراجعة وممارسة لمصطلحات

ة كتمرين .5 أحد مواضيع دراسته )ليس من التّلميذ األداة المفّضلة لديه في  يختار – مهم 

أو مخزن  ،مخزن مصطلحاتأو أسئلة،  8-5لعبة معلومات عاّمة من  دُّ ويع ،مجال آخر(

 .Quizletبطاقات بواسطة  10-8كلمات من 

تي أعّدها مع زمالئه، من خالل تطبيقات عبة الّ يمارس التّلميذ اللّ  – عل م ضمن مجموعاتالت   .6

جراء تغذية يجب إ ،عبة الجماعيّةلعبته. بعد اللّ منه أعّد  مجال أيّ ، أو في الحاسوبفي 

 جربة التّعليميّة بهذا األسلوب. ومعاينة هذه التّ  ،( مع التاّلميذfeedbackمرتّدة )

 تلميذ.  ج لكلّ نت  يقيّم المعلّم الم   ،نجاز المهامّ بعد اإلنهاء من إ – تقييم داخلي   15% .7
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Kahoot   

 !Kahoot المستند إلى  تعلّم -هو عبارة عن منّصة مجانيّة للـ

  لعبة

باإلمكان بناء مسابقة من أسئلة متعّددة الخيارات مع  ،بمساعدته

 تلخيص  وللمعرفة،  اعرضا و، عمليّة تعلّم فيها تحّد  عبة هذه اللّ تتيح استعمال صور وأفالم قصيرة. 

 متحان. واالستعداد لالتعليميّة،  موادّ 

 /Kahoot   https://kahoot.com رابط لموقع

 Kahoot 4:16 لكيفيّة استعمال برنامج إرشاديّ  قصير فيلم

 Kahoot  1:27 لكيفيّة بناء مسابقة إرشاديّ  قصير فيلم

 

ة لل  :نمر  ت  مهم 

تي عليميّة الّ مامكم. )من أحد المضامين التّ أسئلة بموضوع أثار اهت 8-5وا مسابقة قصيرة فيها دُّ عِ أ  

مثل فريق  موضوع عامّ ذلك(، أو في  وما شابه ،األدبوالجغرافيا، والمدنيّات،  تدرسونها اآلن:

 وغير ذلك(.أ ،مكان في العالمأو كرة قدم، 

 

مليون  50أكثر من  هناك اليومورويج، في النّ  2013آب كانت االنطالقة في شهر  ؟هل تعلم

 دولة(. 180عبة من لهذه اللّ  ممارس

 مختلفة.  ولطبقات  ع مِري ةموضوع،  مستخدم بناء لعبة في أيّ  بإمكان كلّ 

 كيّة. ابلت والهواتف الذّ تّ أو الال، قّ مثل الحاسوب أو الحاسوب النّ  ،جهاز عبة من أيّ يمكن تشغيل اللّ 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7
../../Downloads/رابط%20لموقع%20Kahoot
https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Gb1atx_4TsE
https://www.youtube.com/watch?v=Lkq_7pWwPA4
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Playbuzz  

Playbuzz – ي مشاركتها فهو موقع يتيح بناء مسابقات و

  .جتماعيّةبكات االالشّ 

    Playbuzz رابط لموقع

https://www.playbuzz.com/ 

 Playbuzz بناء مسابقات على مراحلوفيه إرشاد ل ،ابط للموقعالرّ 

 

 باإلمكان بناء أنواع مختلفة من المسابقات: 

1. Flip Card –  يرى المستخدم . "بعد"و "قبل" لـِ  ابطاقة تفاعليّة تعرض قالبا  –بطاقات

 أو صورة أ خرى.  انص  ورة غط على الصّ الضّ يكشف صورة. 

 Flipcard لبناء فيلم قصير إرشاديّ 

 ...أمور يجب حفظها عن 5يناسب تلخيص موضوع مثل: 

2. Gallery Quiz –   ابقة مرئيّة طاقة بأسلوب اختيار من المعرض. مسب –مسابقة صور

: او  ورة المناسبة من بنك للصُّ وعلى المستخدم اختيار الصّ  ا،تعرض صورا  ختر ر. مثالا

 سرائيل. ن في إتي تمثّل أماكر الّ و  الصُّ 

 مناِسٌب لتركيز المعلومات المرئي ة.

3. Personality Quiz –  ّعرض أسئلة يتيح  القالب  –خصيّة مسابقة عن الميزات الش

حيحة. في نهاية اختيار اإلجابة الصّ  ، وعلى المستخِدموأجوبة على شكل صور أو نصوص

  حيحة. اإلجابات الصّ  ر المردود عدد  المسابقة ي ظهِ 

 لموضوع. اموضوع أو تلخيصا  كمسابقة تالئم كلّ مناِسٌب 

4. Trivia – مع إمكانيّة  ،قالب لمسابقة معلومات عاّمة يتألّف من أسئلة متعّددة اإلجابات

 .حيحةإضافة صور وأفالم قصيرة ومعلومات بعد اختيار اإلجابة الصّ 

 لموضوع أو تلخيصه. ايناسب عرضا 

5. Ranked List –  ّأو  ر  و  من ص   أي مبنيّ قالب لبناء استطالع للرّ  – تدريج تراكمي

 ها بحسب تدريج المتصفّحين.حتلنت   تمّ ، تنصوص

موضوع أي في بناء استطالع للرّ ، أو "حكمة الجماهير" -يّةفّ يناسب فحص المعرفة الصّ 

 معيّن.

6. Poll –  ّحين لإلجابة المتصفِّ بعد اختيار . من صورة أو نصّ  قالب مبنيّ  –أي استطالع للر

  ة المتصفّحين.يمكن مشاهدة تدريج بقيّ  ،ونشرها

موضوع أي في بناء استطالع للرّ ، أو "حكمة الجماهير" - يّةفّ يناسب فحص المعرفة الصّ 

 معيّن.

7. List –   ا قصيرة. أو أفالما  ارا و  أو ص   اعرض قائمة. قالب لعرض أغراض. تشمل نص

  عيّن. موضوع ميناسب قائمة مصطلحات في 

 

 

 

 

../../Downloads/رابط%20لموقع%20Playbuzz
https://www.playbuzz.com/
https://www.playbuzz.com/galithers10/playbuzz
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=SUDepQxOEKw
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ة للت   نمهم   : مر 

 .موضوع تعليميّ إمكانيّات في  7من ضمن الـ سابقاتمأعّدوا نوعاا واحداا من ال

 

  ؟ هل تعلم

Playbuzz   األعمال، والمدّونات، والمواقع، هو موقع لمحتويات يعرض على أصحاب
، مواقعهمفّحين ل المتصحركة وحجم متصفّحي اإلنترنتّ  تعزيز  خمة ضّ المضامين الالماركات، وو

  مين من خالل تذويت مضامين فيروسيّة. لى ماليين المستخدِ والوصول إ

، أو في يمكن تذويته داخل مواقع اإلنترنتّ  ى فيروسيّ ركة منّصة إلتاحة بناء محتوا أنتجت الشّ 
 مسابقات، ومضامين تفاعليّة أ خرى. وأي، كيّة، مثل استطالعات للرّ تطبيقات الهواتف الذّ 

جتماعيّة. بكات االتي يتميّز بها في الشّ روسيّة الّ يفة الفبفضل الصّ Playbuzz -خدمة الـت اشتهر  
 ين شهري ا. زِ حين الممي  تجذب المحتويات ماليين المتصفِّ 

ي بنى  Playbuzzتي تبني مضامينها بنفسها، في الّ وحتويات أ خرى، بشكل مخالف لمواقع م
بينها غالبيّة شركات اإلعالن شبكة من المشاركين من من قِب ل المستخدمين بواسطة المستوى 

 ، وآالف !Yahoo وي ة، قناة نشرة األحوال الجو  و،  AOL ،البريطانيّ  لغرافالتّ و،  MTV مثل
  موقع أو تطبيق.  شخص إدخال هذه المحتويات في كلّ  لكلّ يتيح  الموقع  .]1[ركينالمشا

 (نقالا عن ويكيبيديا. )سرائيلشاؤول أولمرت من إ -إعداد

 

Triventy    

أي وإعداد أسئلة من ضمن يح ربط المسابقات واستطالعات الرّ تت أداةٌ 
مخزن موجود داخل الموقع. يمكن اإلجابة عن األسئلة بواسطة الحاسوب 

تظهر  ، وحقيقة أ خرىلكل سؤالرمز  . باإلمكان إضافة كيّ أو الهاتف الذّ 
 بعد الكشف عن اإلجابة. 

 

 Triventy    /http://www.triventy.com رابط لموقع

 Triventyל رابط لفيلم قصير إرشاديّ 

 

 :نمر  مهمة للت  

ه قبل ، وترغبون في حفظه ومراجعتمونهأسئلة عن موضوع تتعلّ  10-5أعّدوا مسابقة قصيرة من 

 متحان.اال

 

يمكن دعوة تالميذ آخرين إلضافة أسئلة أ خرى  Triventyنتهاء من إعداد مسابقة بعد اال ؟هل تعلم

  بواسطة رابط لغرض تعزيز مخزن األسئلة للمراجعة.  ،للمسابقة

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/MTV
https://he.wikipedia.org/wiki/MTV
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%A3_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%A3_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/AOL
https://he.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91%D7%90%D7%96#cite_note-1
../../Downloads/رابط%20لموقع%20Triventy
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZDdBcUlIFlg
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Quizlet 

Quizlet –  ّبناء  ، باإلمكانمن خاللهعلّم. هو موقع يستخدم كأداة مساعدة للت

من البطاقات بناء يتيح  الموقع . وإعادتها حفظ المصطلحاتة كراريّ بطاقات لت

  ة الحفظ.لتكراريّ  اوألعابا  ،امتحانات للحفظ

 Quizlet -رابط للفيلم القصير

 

 :نمر  ت  مهمة لل

األدب، مخزن والمدنيّات، وونها )من الجغرافيا، متي تتعلّ ة الّ اختاروا قائمة لمصطلحات من المادّ 

بطاقات لمصطلحات تساعدكم في تكراريّة  10أعّدوا  .(ذلك وما شابه ،ليزيّةلّغة اإلنككلمات بال

 حفظ الموضوع.

 

حفظ غيباا أسماء كان عليه أن ي 2005من عمره سنة  15ـعندما بلغ أندرو ساترالند ال ؟تعلم هل
مكانيّة تعلّم مصطلحات غبة لبناء برنامج يتيح له إرنسيّة. أثار هذا فيه الرّ غة الفحيواناا باللّ  111
 . وحفظها غيباا

 .Quizlet طالق موقع إوتمّ  ،ركةالشّ  تِ س  أ سِّ  2007في سنة 

وبناء  ،تمّكنهم من شطب اإلعالناتعلى المستخدمين امتالك رزمة ، إاّل أنّه يقترح انيّ الموقع مجّ 
خليويّة الهواتف اليفون وعلّم. متيّسر في أجهزة اآلوطواقم للتّ  ،موعاتمجالعدد غير محدود من 

 خرى. األ  

من  امليونا  20مليون رزمة، وحوالي  140زم التّعليميّة ألكثر من وصل عدد الرّ  2017في سنة 
 .بحسب تدريج أليكسا 616الين. وموقعه عالمي ا في المكان المستخدمين الفعّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=01kAjKiNv_o
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  :وس عللت  

a better way to write –Grammarly     

Grammarly –  عبارة عن برنامج يتيح إعداد فحوصات

أخطاء في األسلوب، و، وأخطاء نحويّةأخطاء إمالئيّة، ولغويّة، 

 سخ من مصادر المعلومات. النّ و

( وموجودة كتطبيق أندرويد chromeتعمل من خالل الكروم )

 .iOS و

 . الكروم ولنوافذ الميكروسوفتميكروسوفت أوفيس، إمكانيّة إلدخالها ل هناك

 .معيّن مبلغ وّسع مقابل دفعلتّ ، وفيها إمكانيّات لانيّ يمكن فتح حساب مجّ 

 ليزيّة.غة اإلنكمّرن على الكتابة باللّ تناسب التّ 

 .2009 نشرها سنة وتمّ  ،ڤـين في كييڤتطويرها على يد أليكس شافنكو وماكس ليت تمّ 

 Grammarly  Better Writing with Grammarly ة البرنامجيشرح عن ماهيّ  قصير فيلم

 Grammarly لكيفيّة استخدام رابط إرشاديّ 

 

ة للت    :نمر  مهم 

غة وحاولوا كتابة إنشاء أو رسالة باللّ  ،كيّ ا التّطبيق على الحاسوب أو على الهاتف الذّ حّملو

 ليزيّة.اإلنك

https://www.youtube.com/watch?v=15NXrnyT2HM
https://www.y4pc.co.il/11-17-guides/what-is-grammarly.html
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 عليمي ةت  ال مواد  العرض أدوات  – 2 الوحدة

 :أهداف الوحدة

 .قنيّ التعّرف على األدوات بالمستوى التّ  .1

 .فهم القيمة اإلضافيّة لألدوات لعرض الماّدة التّعليميّة .2

أو إعداد فيلم قصير مع  ،اختياره موضوع يتمّ  في داد شعار رقميّ مهّمة: إع .3

 .القصير أسئلة/مالحظات تعليميّة داخل الفيلم

 

أدوات 

عرض 

الماّدة 

 التّعليميّة

 ،Smore ، Piktochart – شعار رقميّ 
canva، Typographyeditor، 

Befunky 
Artsteps –  ّتحرير أفالم معرض رقمي 

 Biteable، Powtoon – قصيرة
 (رشادات في موقع هيالاإل)
 

من  تقييم داخليّ  15% 6-8

 قِب ل المعلّم

 في إعداد شعار رقميّ )

 ،اختياره موضوع يتمّ 

أو فيلم قصير مع 

مالحظات/أسئلة داخل 

 (القصير الفيلم

 

أداة  عن تلميذ على األقلّ  عليميّة. يتعلّم كلّ تّ الماّدة العرض عن أدوات يتعلّم التاّلميذ في هذه الوحدة 

القصيرة. ننصح بعرض األدوات المختلفة فالم األوواحدة من نوع تحرير  ،عارواحدة من نوع الشّ 

 ختيار األدوات المناسبة لعملهم. العطائهم الخيار أمام التاّلميذ، وإ

من شأنها مساعدتهم تي أدوات عرض المعلومات الّ ، هو كشف التاّلميذ على الوحدة الهدف من هذه

 مهامّ وموضوع المدنيّات، ومهّمة تنفيذيّة في تعلّم البحث، و، موضوع شخصيّ في  في كتابة عمل

 سنوات تعليميّة.  10بمستوى  ،مواضيع المسار في اخليّ للتّقييم الدّ 

 : على سبيل المثال

  ّج لتعلّم البحث في موضوع الجغرافيا.نت  كم   إعداد شعار رقمي 

  رةلحفظ وتذّكر األفالم المحر  إعداد فيلم قصير لصور مصطلحات كأداة مساعدة. 

  تّدريس لمجموعات أو عرض اريخ، كأداة للموضوع التّ إدخال أسئلة لفيلم قصير في

 .ليميّ موضوع تع

 

 

 

 

 



 2יחידה  –ומי מחשב ייש –כלים ללמידה מתוקשבת  תוכנית לימודים :

19 
 

:المراحل الت عليمي ة  

 .أداة لكلّ  لميذ مثاالا يعرض المعلّم أمام التّ  – ممارسة األداة بصورة ممتعة .1

تنزيل وعّرف على الوظائف األساسيّة، التّ وب، حسا فتح – أداة قني ة لكل  تعل م األمور الت   .2

 تطبيقات عند الحاجة.

لميذ )لعرض منتج للعمل، مشترك عن كيفيّة مساهمة األداة في تعلّم التّ  حوار وتفكير .3

 (.ذلك وما شابه ،لعرض معلومات للمراجعةولتلخيص الماّدة، ومتحان، واالستعداد لال

تي يمارسها رح عن المهارات ومكاسب الفهم الّ الشّ  – "هذا ما الذي اكتسبته من كل  " .4

التّعبير عن المهارات  ؛مرئيّ وقيمة جماليّة،  ل استعماله لهذه األداة )منتج ذوالتّلميذ من خال

 .(ذلك المختلفة من القراءة والكتابة ما شابه

ة للت   .5  )أو من أيّ تي يتعلّمها في أحد المواضيع الّ  ارقمي   اي حّضر التّلميذ شعارا  – نمر  مهم 

اآخر(، أو يحّرر فيلما  مجال   موضوع القصير في  مع مالحظات/أسئلة داخل الفيلم ا قصيرا

 يتعلّمه. 

ة لوالمجموعة ذات الصّ  ،يعرض التّلميذ األداة أمام المعلّم – إطار مجموعاتعل م في الت   .6

جربة يجب إجراء تغذية مرتّدة قصيرة مع التاّلميذ ومعاينة ت ،بالموضوع. بعد العرض

ذي تعلّمته من جانب المضمون؟ غذية المرتّدة: ما الجديد الّ علّم بهذا األسلوب. أسئلة للتّ التّ 

 تي واجهتني؟ عوبات الّ ذي ساعدني؟ ما هي الصّ ماذا تعلّمت عن نفسي كمتعلّم؟ ما الّ 

 ج التّلميذ.نت  ، يقيّم المعلّم م  نتهاء من تنفيذ المهامّ عند اال – تقييم داخلي   15% .7
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Piktochart    

 

لمعلومات بشكل واضح  عبارة عن أداة رقميّة لعرض مرئيّ 

 وجذّاب.

لمعلومات  باإلمكان بناء مخّطط بيانيّ  ،بمساعدة هذه األداة

Infographics –  ّلمعلومات وأفكار بشكل  عرض مرئي

 واضح وجذّاب.  

 بوستر، وتقارير. وعروض لشرائح، وباإلمكان بناء شعارات، 

 مجاالت متعّددة. في هذه األداة إلى استخدام قوالب جاهزة في  يستند العمل

 ومخّططات.  ،رسوم بيانيّةوباإلمكان إرفاق خرائط لدول، 

 

ل أو الفيس بوك أو فتح حساب چوچنتساب. باإلمكان التّسجيل بواسطة حساب يجب اال: الت سجيل

 . وتأكيده بالبريد اإللكترونيّ  ،الموقعفي 

 

 من المشاركة فقط. ال تتيح طباعة الماّدة.  ألداةا تمّكننا !!انتبه

 

 

 piktichartל إرشاديّ  قصير رابط لفيلم

 piktochart رابط لموقع

 piktochart - والتّعليم ربيةلوزارة التّ  ربويّ رابط للكتالوج التّ 

ة للت   يعرض هوي ة  اأو شعارً  ،من حقوق اإلنسان والمواطن 3-2ن: أعد وا شعاًرا يعرض مر  مهم 

 . ذلك يقارن بين قص تين قصيرتين أو بين نظامين وما شابه ادولة عالية معي نة، أو شعارً 

على يد جوا إي شانغ وأندريه زغية في مدينة  Piktochart تطوير تطبيق ؟ لقد تم  هل تعلم
مستخدم. اليوم، سنة  170000نة األ ولى . انتسب للت طبيق في الس  2012بنانغ في ماليزيا سنة 

 أرجاء العالم. طبيق من كل  مليون مستخدم لهذا الت   11أكثر من هناك ، 2018

  

Canva 

عروض شرائح، ويّة تتيح تصميم دعوات، عبارة عن أداة رقم
 وغير ذلك. ،شعاراتوبوسترات، وكوالج صور، و

إضافة صور من واستخدام قوالب جاهزة،  Canvaيتيح برنامج 
ونات، وأيقم صّمم،  اختيار نّص  وأو من الحاسوب،  مخزن مبنيّ 

 .وغير ذلك ،إطارات مصّممةوأدوات تجميل، و

 التّسجيل: يجب التّسجيل.

 . مشاركة المنتج فقط. ال تتيح طباعة الماّدة تتيح هذه األداة !!انتبه

 .إضافة معلومات وصوررائح متلقّي عرض الشّ بإمكان . هذه األداة مناسبة للعمل الجماعيّ 

https://www.youtube.com/watch?v=sjWLwUqMamE
https://create.piktochart.com/
https://ecat.education.gov.il/piktochart
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 Canva مرئيّة بواسطة عرض معلومات بصورة – إرشاديّ  قصير فيلم
 www.canva.com  للموقع رابط

 canva - والت عليم ربيةلوزارة الت   ربوي  رابط للكتالوج الت  

 

 19عمر الـهي في يّة ميالني باركينس. تعلّمت وعلى يد األسترال Canva تّم تطوير؟ هل تعلم
لغ وكانت محبطة من مدى تعقيدات البرامج في هذا المجال. كانت تب ،التّصميم التّخطيطيّ  سنة فنّ 

لى كاليفورنيا للفت أنظار أحدهم في هذا المجال. اليوم أكثر من سنة عندما سافرت إ 22من العمر 
ا كانت في عندم 2018سنة .  Canva دولة يستخدمون برنامج 179مليون شخص من  10
 . سنة، أصبحت قيمة شركتها حوالي مليارد دوالر 30الـعمر 

ة للت   بطاقة تهنئة أو ، اتعليمي   اي لخ ص موضوعً  الصور أو بوسترً  ان: أعد وا كوالجً مر  مهم 

مة  .أو دعوة لمناسبة ،مصم 

 

 

Typographyeditor    

 أداة لبناء شعارات وملصقات إعالنيّة )بوستر( مصّممة

 

 من مخزن موجود في الموقع.  اخرفة، وصورا اإلطار، الزّ وهذه األداة تصميم الخلفيّة،  تتيح

 .عار ومشاركتهباإلمكان حفظ الشّ 

 

 /https://www.postermaker.com للموقع رابط

 Typograpgyeditor -لـ إرشاديّ  قصير رابط لفيلم

 ربويّ رابط للكتالوج التّ 

 

ة للت    لكتاب.  اغالفً وياقة اآلمنة، الس  وموضوع جودة البيئة، ن: أعد وا شعاًرا في مر  مهم 

 

 

Artsteps   
 رض رقميّ مع
 

معلومات، ومن صور،  أداة رقميّة تتيح بناء معرض افتراضيّ 
ور على "جدران" داخل وأفالم قصيرة. باإلمكان ترتيب الصّ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=3aBYb44qqKQ
http://رابط/
https://ecat.education.gov.il/canva
../../../Arabic/Downloads/رابط
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=FIinreJx32o
https://ecat.education.gov.il/typographyeditor
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والحصول على معلومات  ،ربمشاهدة عن ق  والجّول بمساعدة الفأرة، د التّ شاهِ "غرف". بإمكان الم  
 صورة.  إضافيّة عن كلّ 

 
 صورة.  30ى فيه حتّ  باإلمكان بناء معرض واحد ثابت

 
 artsteps -م لـللمستخدِ  د  رشِ م  قصير  رابط لفيلم

 www.artsteps.com للموقع رابط
 ربويّ ابط للكتالوج التّ ر
 

أو   من كتاب العهد القديم،فصالا أو ، اتاريخي   احدثا أو ن: اختيار لصور تصف قّصة، مرُّ مهّمة للتّ 
 .ذلك وما شابه ا في الجغرافيا،موضوعا 

 
 

Befunky     

بناء وتحرير صور، وتصميم شعارات من داخل قوالب، 

 ملصقة )كوالج( وبطاقات تهنئة. 

 befunky -لـ إرشاديّ  قصير رابط لفيلم

 /https://www.befunky.com/create رابط للموقع

befunky   ّربويّ رابط للكتالوج الت 

 

أو األدب، أو ، من كتاب العهد القديم ان: إعداد ملصقة )كوالج( ت لّخص موضوعا مرُّ لتّ مهّمة ل

 ة.ربية المروريّ التّ أو تصميم شعار في موضوع المدنيّات، أو في ، الجغرافيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=m2pfkoHmK7A
http://رابط/
https://ecat.education.gov.il/artsteps
https://www.youtube.com/watch?time_continue=292&v=ZxXDb0mJLOo
https://www.befunky.com/create/
https://ecat.education.gov.il/befunky
https://ecat.education.gov.il/befunky
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 :ت عنوانموقع "هيال" تح، موجودة في أدوات أ خرى ننصح بها لعرض المعلومات

 بداغوغيا-مرّكزة تكنو –إرشادات من قِب ل هدار شرعابي  -أدوات لعرض المعلومات

Smore –   شعار رقمي 

Biteable –  كة الور ص  للأفالم قصيرة  متحر 

Powtoon -  كةالور ص  للأفالم قصيرة  متحر 
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   لچوچ أدوات البحث في -3 الوحدة

 :أهداف الوحدة

 .لفةعّرف على األدوات المختالتّ  .1

 .ل المختلفةچوچالممارسة العمليّة ألدوات  .2

، مشاركة المعلوماتوللعرض المعلومات، وفهم القيمة اإلضافيّة لألدوات كأدوات بحث،  .3

 لعمل ضمن مجموعات. ول

 . الخارجيّ  طبيقيّ متحان التّ اال – عّرف على مهّمة التّقييم الخارجيّ التّ  .4

 

 Google map مالحة وبناء مسار بواسطة أداة البحث

 بحث مواقع وتخطيط رحالت بواسطة

Google earth 

10 70% 

امتحان 

 تطبيقيّ 

 خارجيّ 

 
مخازن معلومات 

 انيّةمجّ 

Art and culture by google 

Google books 

5 

أداة مشاركة 

 للمعلومات وحفظها

Google drive, google docs, 

google sheets, google slides, 

google forms 

10 

 

Google's mission is to organize the world's information 

and make it universally accessible and useful 

 مترجم للعربيّة

ة   ها متاحة وقابلة لالستخدام في جميعتنظيم المعلومات العالمي ة وجعلهي ل چوچمهم 

 أرجاء العالم 

البحث، وعلّم، رورة التّ ال ينفصل عن سي اجزءا ل چوچأدوات  ، أصبحتفي عصرنا اليوم

 عرض المعلومات وتنظيمها.و

 ل؟چوچالمستقبليّة لـ اؤيما هو تصّوركم عن الرّ 

 ل في حياتنا؟ چوچتقدير لمقدار تدّخل  هل لديكم أيّ 

 ...ل وأدواتهچوچحاولوا تخيّل حياتنا بدون 
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مساعدتنا في ن على أنّه هو وأدواته قادرو ل ونكتشف كيفچوچا بنا نغوص في أعماق هيّ  إذاا،

 . إثراء معرفتناومشاركتها، وفي  وفي عرض المعلوماتسيرورة أبحاثنا، 

 

 ل؟چوچعن  ونماذا تعرف

 playbuzz مسابقة   وافحصوا ،ابط الت اليمسابقة من خالل الر  ا دخلوا إلى ال

 

  لچوچالمستقبل حسب تصّور : قالة لإلثراءم

 

 ؟ هل تعلم

وعلى  1 أي ( 100 للقّوة 10) Googol .10010. بين األعداد العدد األكثر شهرةا ل هو چوچ

 .صفر 100 يمينه 

سي  ل.چوچشركة  كان هذا العدد مصدر إلهام لمؤّسِ

 الموسوعة يوريكا –ل چوچما هو رقم 

 

 ل تعرفون؟ چوچأدوات من  أي  

 .لچوچرفونها من تي تعوت أو بالكتابة األدوات الّ حاولوا أن تعّدوا بالصّ 

األدوات تعرفونها من  رابط للمسابقة: أيّ   وأجيبوا عن األسئلة ،لى المسابقة الت اليةدخلوا إا  

  ل؟چوچ

 

منتجات  لچوچلـ دوات.وشاهدوا بعض األ ابط التّاليلرّ إلى ا دخلواة المزيد؟ ا  هل تريدون معرف

 .وتطبيقات

 

  .!! لحظة قبل البدايةانتبه

 ل. چوچ، عليكم أوالا فتح حساب في لچوچلكي تستخدموا أدوات 

 

 طبيقي  متحان الت  ، لكي يتمك ن من إجراء االلچوچديه حساب في ن يكون لتلميذ بحاجة أل كل  

 .الخارجي  

 .لكي يتمّكنوا من استخدام حسابهم ،ّريّ قم السّ تذّكر اسم المستخدم والرّ ساعدوا التاّلميذ في 

  فرات معطوفإ –ل چوچ لفتح حساب في رابط لفيلم قصير إرشاديّ 

https://www.playbuzz.com/item/0ccf16d2-917b-4d80-b237-6babb8dbe00e
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5337270,00.html
https://eureka.org.il/item/28422/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%92%D7%95%D7%92%D7%95%D7%9C
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5GHI85iLLXGUKhAbGcQmcaqrBonRIhWl0dEPbvect8Gv65A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5GHI85iLLXGUKhAbGcQmcaqrBonRIhWl0dEPbvect8Gv65A/viewform?usp=sf_link
https://about.google/intl/iw/products/?tab=mh
https://www.youtube.com/watch?v=wOTDTtbt_WU
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 لچوچفي  Gmailلفتح حساب  رابط إرشاديّ 

 (لچوچلديه حساب في  android حوزته هاتف تلميذ في كلّ )

 ةالح  م  البحث وال واتأد – 4 الوحدة

Google earth 

ة يح مشاهدة صور األٌقمار االصطناعي  امج يتاألرض عبارة عن برنكوكب ل چوچ

 . 2005تي تحتوي على معلومات جغرافي ة ضخمة. متاح للجمهور منذ سنة ال  

يمكن مشاهدتها بجودة عالية،  ،ول المتطّورة(مدن كبيرة وعديدة )باألساس في الدّ 

 ى األشخاص.وحتّ  ،اراتيّ السّ والبيوت، وكذلك البنايات، و

ا البحث   العالم.  عن عناوين في كلّ  يتيح البرنامج أيضا

ض لچوچ هو خدمة تقّدمها شركة  : )Google Street View( ليزيّةوباإلنك ارعلش  ل العار 

تيح مشاهدة صور شاملة )بانوراما( ت   Google Earth وGoogle Maps ل كجزء منچوچ

جّول"، بصورة افتراضيّة، "التّ ت تِيح  الخدمة من مواقع عديدة في شوارع الكثير من مدن العالم. 

 يمشي في الشارع.  ه  نفس   د  شاهِ وكأّن الم   ،تّجاهاتالمدن والنظر إلى جميع اال داخل شوارع

 (ل ويكيبيدياچوچ -ل عنمنقو)

 

ا مشاهدة السّ ف ،لى مشاهدة سطح الك رة األرضيّةباإلضافة إ ماء باإلمكان أيضا

ى حتّ و Google moon مشاهدة القمر بواسطةو  ، Google sky بواسطة

 .Google Mars يخ بواسطةمشاهدة المرّ 

 - Google Earth  تدريسيّة وتقييميّةو ي ستخدم كأداة تعليميّة . 

العالم،  ل لتصوير كلّ چوچتي أثارتها مبادرة ل اإليجابيّة الّ افعجانب ردود األ لىإ

ا اّدعاءات بحّجة اقتحام خصوصيّة من يتمّ ع  أ سمِ فقد  جمع معلومات عن وتصويرهم،  ت أيضا

 إذن أو موافقة. دونبصوير تّ الو ،أشخاص

 

 Google earth-لـ رابط لفيلم قصير إرشاديّ 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=iw
https://he.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
https://he.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
https://he.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
https://geo.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=eb5fc1cc-d55b-428a-bf6b-9bb388763ed0&lang=HEB
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نرى استخدامات غير مطلوبة من تالميذنا في هذه المرحلة. هذا  ،اإلرشاديّ  القصير في الفيلم)

  .(لإلثراء فقط القصير هو الفيلم

حتلن بحسب معطيات نيسان Google streetخريطة مشروع   7201 م 

  تقريباا.كاملةٌ غطية دول فيها التّ    

 .جزئيّةغطية التّ فيها دول    

  .(رسميّ بشكل غطية فيها كاملة أو جزئيّة )أن تكون التّ من المخّطط دول    

  .غير رسمي(غطية فيها كاملة أو جزئيّة )بشكل  أن تكون التّ من المخّطط دول   

 .تارة فقطض منها أعمال أو مواقع سياحيّة مخدول ت عر    

 .دول ال تغطية موجودة فيها وال تخطيط لتغطية  

 

 

 لماذا توجد فروق في مستوى تغطية چوچل للشّ ارع، بين أماكن مختلفة في العالم؟ 
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Google map 

 ،صطناعيّةتتيح عرض خرائط لصور األقمار اال أداة رقميّة

، حاالت: قمر اصطناعيّ  ه في ثالثللعالم كلّ  وصور من الجوّ 

 .وخريطة ،طح األرضسو

رموز وباإلمكان بناء خرائط شخصيّة مع طبقات من المعلومات، 

 مسارات. و ،أفالم قصيرةو ،رو  ص  ومناسبة، 

ح حساب. لكي نبني خريطة شخصيّة تتضّمن تال حاجة لف ،لچوچلكي نبحث عن خرائط في 

 ل.چوچ، على المستخِدم فتح حساب في معلومات  

 

 Google maps عن إرشاديّ  قصير رابط لفيلم
 الفيلم من إعداد إفرات معطوف    

 https://www.youtube.com/watch?v=K4UQ6bDslmI 

  والتّعليم ربيةلوزارة التّ  ربويّ فحة اإلرشاديّة من الكتالوج التّ رابط للصّ 

 

 :نمر  لت   لمهام  

ل أخبار چوچ"موقع ، ادخلوا إلى مكان ذ كر في أخبار األيّام األخيرة. لهذا الغرضإلى " طيروا" .1

 .خباريّة أ خرى، أو من مواقع إابطهذا الرّ من  "العالم

  ّولة/المدينة على الخريطةحاولوا تحديد المكان/الد. 

  ُّر واألفالم القصيرة المرتبطة بالخريطةو  شاهدوا الص. 

   جل األصفر"، وتمتّعوا برحلة ثالثيّة األبعادنّزه بمساعدة "الرّ خرجوا للتّ ا. 

 أثارت اهتمامكمالّتي و ،المكانبوا ثالثة أشياء اكتشفتموها في ، اكتكتلخيص. 

 .زيارته، وترغبون في عجابكمحاز على إمدينة/مكان طيروا" إلى " .2

 أوصوا بها متصفّحين آخرين .اشة فيها نقاط مهّمةتظهر بطاقة بجانب الشّ  ،في مدن عديدة. 

  هاتي تجّولتم فياألرض في المدينة الّ كوكب ل چوچبزيارتها  يوِص ي   مواقع مهّمة، 5اكتبوا أسماء. 

  ا في التّفاصيل جّول ومشاهدة أدقّ يمكن التّ  ،األرضكوكب ل چوچنصيحة: في دول ، وخصوصا

 .ننصح باختيار مدينة في دولة متطّورة ،عّرف على هذه األداةالعالم المتطّورة. للتّ 

 ؟ مهامّ الإعداد يمكن دمجها في علّم. كيف مساعدتكم في عمليّة التّ يمكن ألداة كهذه فّكروا كيف  .3

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=yBtblE4dTpA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=yBtblE4dTpA
https://www.youtube.com/watch?v=K4UQ6bDslmI
https://ecat.education.gov.il/google-maps
https://news.google.com/?hl=he&gl=IL&ceid=IL:he
https://news.google.com/?hl=he&gl=IL&ceid=IL:he
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ف على األداةهي ا بنا   My maps:نخرج لنبحث ونتعر 

 Google my maps  لى ا دخل إ

 

  .وابحث عن خرائط تثير اهتمامك  Explore دخل للبحث أوا  

 

 :mymaps نمر  لت   لمهام  

 Create a new map/  خريطة جديدة واختر اإلمكانيّة: اِْبنِ  MYmapsلى ا دخل إ .1

 .هذه األداة تتيح لنا بناء طبقة من المعلومات على الخريطة ومشاركتها

بإمكانك االختيار من قائمة مواضيع موجودة أو إضافة موضوع  عليك بناء خريطة شخصيّة. .2

 بك.  خاصّ 

 : أفكار لخرائط شخصيّة .3

 "أماكن في حياتي" 
 "أحداث تاريخيّة" 
 "عائلتي" 
 "رحالت الكتشاف العالم" 
 ذي شهد أحداث القّصةالمكان الّ  /مسيرة شخصيّة – كتاب/فيلم 
 " زيارتهارحالت" أماكن زرتها، أماكن أرغب في. 
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  Google map أبيب في-مدينة تلمواقع أثارت اهتمامي في  5مثال لخريطة فيها 

 

 Google map ارة( بين المواقع باستخداميّ إعداد مسار )مشياا على األقدام أو بالسّ  .4

  ا.أضف مسارا 

 لى مسار منطقيّ  الموقع إلِ دخِ أ. 

 : مثال ورة.الصُّ  نظرِ ا  

 .الخاّصة بكمعلّم مواضيع التّ : كيف يمكن دمج هذه األداة في فّكروا .5
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  5 الوحدة - كر  شت  عل م الم  لت  أدوات ا

 عل م المشترك؟ما هو الت  

تجاه عمليّة  تربويّ  ومن خالل سلوك اجتماعيّ  ،بنائيّ  ينمو التعلّم المشترك من خالل نموذج فكريّ 

 ربويّة. جتماعيّة التّ لّم يتطّوران من خالل العالقة االعالتّفكير والتّ  استناداا هذا وذاك، فإنّ  علّم.التّ 

  

قِّي العالقة اال  ،عاطفالتّ والتّعاون، و ثقافة المشاركة، لىذي يستند إعلّم الّ التّ ة ربويّ التّ -جتماعيّةت ر 

تحقيقها من خالل  ويتمّ  ،تّفاق عليها من قِب ل المجموعة االفقاا لقواعد يتمّ و ل، ويسير  واالحترام المتباد  

 ممارسة عمليّة مناسبة. 

ر   لممارسة العمليّة في بيئة ، ألنّه يتطّرق إلى ايّة لدى المشاركينأهمّ  ا ذاإحساسا علّم المشترك التّ يطّوِ

 له كإنسان. ذات قيمة، وتكون تتناسب مع حياة المتعلّم ،تربويّة-اجتماعيّة

  

لة، يبني المتعلّم معرفته متباد  العالقات الوترسيخ  ،مالءاليّات الزّ مراقبة فعّ ومن خالل المشاركة، 

من  اإرشادا أو قضايا، لل حال  أو ، االيّة أن تكون بحثا اليّة نفسها. يمكن للفعّ ويطّور مهاراته داخل الفعّ 

 وغير ذلك. أ، ااختراعا أِو ، بناءا أو تحضير عرض شرائح، أو زميل، 

 

فاعالت المشتركة. لهذه البيئات رصيد يدعم تنّوع التّ  ا،تربوي  -ااجتماعي   ازا حيِّ قميّة البيئات الرّ توفِّر  

ة، ج  مذ  الن  ومشاركة، والوثيق، تّ والتّصال، ، وتشمل إمكانيّات متنّوعة من قنوات االواسع تعليميّ 

   ف عم من العالم خارج الصّ الحصول على الدّ و لى مصادر عديدة،، والوصول إمشتركالبناء وال

 ة. ع  صميم المتنوِّ والتّ  اإلبداعو ، واستخدام أدوات التّفكيرين(ّصِ خت  م  )من ال

 

 .والتّعليم ربيةربويّة لوزارة التّ التّ  من الغيوم "علّم المشتركما هو التّ ":   منقول عن

  

 

 

 

 

https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/reka.aspx
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ة. ي تيح تطوير ج  نتِ والمجموعة كقّوة تعلميّة م   ،علّم المشترك مكانة الفرد داخل المجموعةي عّزز التّ 

، آزريّ علّم التّ عضو في المجموعة. إّن ثقافة التّ  أفكار من خالل استخالص الميزات الخاّصة لكلّ 

 ريق أمام أفكار ومبادرات جديدة.الطّ  د  عبِّ وت   المعنى،  ذاعلّم  ي والتّ ر التّفكير اإلبداعطوِّ ت  

 

 اوأساسا  ،قافةمن الثّ  اجزءا  ل  شكِّ ، وي  المجاالت جّدد في جميععمليّة الخلق والتّ عاون هو أساس التّ 

اخل د وتينيّ الرّ  مط الحياتيّ النّ علّم المشترك ودمجه في للممارسات اليوميّة. إّن عمليّة تذويت التّ 

 ،ربويّةالمنظومة التّ  يجيلتعزيز قدرات خرّ  ومركزيّ  ذاته هدف مهمّ  حدّ ، هو في المدرسة

 ك. ر  شت  الم   يناميّ الدّ  هج العالميّ للمشاركة في النّ 

 

م بمرافقة مجموعات إطار مجموعات تعلِّ  منفرد في تعلّمٌ وة، فق  رّ ال علّم المشترك هو تعلّم بصحبةِ التّ 

 قةالثّ  هذهتتيح  مالء. قة المتبادلة بين الزّ ورة متبادلة في بيئة من الثّ عطاء ومساندة بصوعمل، 

 . وإمكانيّاتِهِ فرد   كلّ ا بين جميع المشاركين بحسب قدرات تعاونا 

  

إدارتها بصورة تفاعليّة  وتتمّ  ،بصورة محوسبة - جزئي ا أو بالكامل - كعلّم المشتر  يمكن تحقيق التّ 

عاون التّ ي تيح  علّم. فعّال من عمليّة بناء المعرفة في عمليّة التّ  مين كجزء  وبمبادرة شخصيّة من المتعلّ 

توازن مثيرة بين  عمليّة  ، وباستخدام أدوات مشتركة ،علّم في بيئة تفاعليّة محوسبةوالمشاركة في التّ 

 مدارس موجودة في أماكن مختلفة من البالد والعالم.

 

 

 نقالا عن:  التّ علّم المشترك الغيم التّ ربويّة لوزارة التّ ربية والتّعليم

https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
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  5ل: الوحدة چوچاألدوات المشتركة لـ

 

 ڤل درايچوچ

هو أسرع وأسهل طريقة ( Google Docs ل )چوچتطبيق الوثائق لـ

والوظائف البيتيّة بصورة محوسبة  ،الجداولولخيصات، التّ و لمشاركة الوثائق،

إضافة مالحظات )جيّد بشكل و، مع إمكانيّة مشاركة تحريرها بزمن حقيقيّ  ،مالء والمعلّمينمع الزّ 

لى سلّة سال المقولة: "أكل الكلب دروسي" إسخ إلرأرشيف للنّ وخاص لفحص الوظائف(، 

 المهمالت. 

 ر واألفالم داخل مقّدم الخدمات الخاصّ و  الصُّ و مين من خزن الوثائقهذه الخدمة تمّكن المستخدِ 

أو من  ،كيّ الهاتف الذّ  ابلت، أوالتّ  بحيث يكون بمقدورهم الوصول إليها من الحاسوب، أو -لچوچبـ

الوثائق بين  المشاركة وتزام ن ڤل درايچوچ. يتيح تطبيق جهاز آخر موصول باإلنترنتّ  أيّ خالل 

 .مينعّدة مستخدِ 

مين في هي إمكاني ة إعداد وثيقة بمشاركة عدد من المستخد   ،األفضلي ة األساسي ة في هذه الخدمة

ه  الوقت   ل ه ،تشمل الخدمة.  نفس  إمكانيّات مثل: مشاركة مضمون مع اآلخرين،  ، من ضمن ما تشم 

متطّور هذه الخدمة قدرة البحث ال ات موجودة. كذلك تستغلّ أو إعداد ملفّ  ،إضافة ردود فعلو

 ل لغرض إيجاد وثائق، وبإمكانه البحث بحسب الكلمات المكتوبة داخل الوثيقة نفسها.چوچلـ

 "قميّ المعرفة والفضول الرّ " منقول عن مدّونة عامي سالنت

 

 نقالا عن چوچل ويكيبيديا

http://amisalant.com/?p=6301
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C
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 gmail ن لديهملم -لچوچفي ، يتوّجب عليكم فتح حساب ڤل درايچوچمن  املف   واح  فت  لكي ت

 .ة األ ولىالمرّ وعلى اآلخرين فتح حساب في خول متاح عن طريقه، الدّ 

(: خول من الئحة البريد اإللكترونيّ بإمكانهم الدّ  gmail )لمن لديهم ڤل درايچوچعنوان 

http://drive.google.com 

ل چوچسجيل لحساب الت  " طر األزرقغط على السّ الضّ عليه  ،لچوچلمن ليس لديه حساب في 

 .(يّ تفاصيل ورقم مرور )رقم سرّ  -لمرة واحدة–وتعبئة " create an account"/"جديد

 
 ات؟حفظ الملف  سجيل للخدمة والش روع في الت   كيف يتم   ،اإذً 
 

 Drive لوا إلى ل س ين ةدخ  ات وتنفيذ عمليات إضافيّة، اللبدء بتحميل الملفّ 

صندوق ات في ومشابهة إلدارة الملفّ  ،عملية سهلة ڤل درايچوچارة الملفات داخل إد .1

  ات بواسطة زرّ بإمكانكم إضافة ملفّ الي سرى، ة لويّ الع  ل. من الجهة چوچبريد 

"Create ". 

نفسه،  ڤل درايچوچات داخل بإمكانكم إدارة وتنظيم ملفّ  ،ماديّ الرّ  رّ بمساعدة الزّ   .2

ا مثل بناء ملفّ   ة بك.ل الخاصّ چوچت وماركات داخل صندوقة اتماما

إعداد ببكة، أو بالشّ  الخاّصةات المهّمة تحميل الملفّ روع في ما في األمر! بإمكانكم الشّ  هذا كلّ 

تشمل عن إرسال رسائل إلكترونيّة،  وقّفالتّ ، هو هذا من كلّ  ات مشتركة مع زمالئكم، واألهمّ ملفّ 

 ملفّ ف إلى الملّ  –بكّل بساطة  – اسحبواة القادمة، . في المرّ ، إلى بريكم اإللكترونيّ ةات مهمّ ملفّ 

 .صفّحاسة التّ من خالل كرّ  ڤل درايچوچينة س  أو عن طريق ل   ،حاسوبكمفي  ڤل درايچوچ

  "قمي  منقول عن موقع: عامي سالنت "المعرفة والفضول الر  

   ڤل درايچوچشاد الستعماالت مختلفة في إر

 

https://www.google.com/drive/ 

 

 

موقع معلومات وإرشاد 

       لالستعمال:

 

 

 لچوچ

ڤدراي  

 

http://drive.google.com/
http://sites.tzafonet.org.il/guding-movies/54-8
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/drive/
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 رابط إرشادي عن

 ل دوكسچوچ
 رابط إرشادي عن

 ل ساليدسچوچ

 رابط إرشادي عن 

 ل شيتسچوچ

 

 دة؟، وما هي استعماالتها المفيكيف نبني وثائق مشتركة
 

Google Docs, Google Shits, Googl slides 
 

ف بمعرفة  : نتشر 
 Google Docs, Google Sheets, Google  ل األُخرىچوچنتعّرف على أدوات 

slides  
 

 :ل األدوات الت اليةچوچومشاهدة كيف يعرض  ،التّالي ابطالرّ  لىون للدخول إمدعوّ أنتم 
 

 ؟ڤل درايچوچفي كيف نبني ونتشارك وثائق : مشاهدة الفيلم القصير لشرحون إلى مدعوّ أنتم 
 

من بحاجة لألوفيس؟ چوچل دوكس ، نتشّرف بالمعرفة!  إرشاد استخدام چوچل دوكس وحفظ 
 ملف  ات وورد. 

 
ل؟ ما هي أفضليّات استخدام چوچالعمل مع أدوات لنفّكر: ما هي األفضليّات في  .3

 التّعليميّة يمكن دمجها؟  مجاالت العلوم أو المهامّ  ي أيّ أدوات مشتركة؟ ف

 

 ارة" يفتح رابط إرشاد عن األداة: الضغط على "الشّ 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 رابط للكتالوج التّربوّي تجدون فيه إرشادات ألدوات چوچل المشتركة عن هذا الفصل 

https://www.google.com/intl/iw_il/docs/about/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=8CCBgez6Cqw
https://www.youtube.com/watch?v=HpYwcwngEM8
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Google forms 

 

 اسريعا  اإعدادا وألحداث، اوائح وإدارة لت، عبارة عن أداة رقميّة ت تيح جمع المعلوما

سبقا مكن ي  وبناء امتحان قصير الستفتاء قصير،  عطاء ، وإقاطا تقييم عدد النّ فيه م 

ستمارة خرى. يمكن تصميم االوتنفيذ العديد من العمليّات األ   ،عالمات بصورة ذاتيّة

أو من  نتّ وإضافة صورة من اإلنتر ،من تشكيلة كبيرة من التّصاميم المبنيّة

امن مج االحاسوب. تتيح هذه األداة اختيارا  سئلة متعّددة األمن  موعات متنّوعة من األسئلة، بدءا

 . م خّطيّ بقوائم مفتوحة وسلّ ، وانتهاءا الخيارات

ا إضافة صور وأفالم قصيرة من  .فحاتبين األسئلة والصّ ما نقّل والتّ  You Tube يمكن أيضا

مع معلومات عن ردود في  ،ةبصورة منّظمة وذاتيّ ، أيالعات الرّ ردود الفعل عن استطيتّم جمع 

 ومخّططات.  زمن حقيقيّ 

 إلجراء تحليل معّمق.  Google Shits  يمكن عرض معطيات داخلف ،وعلى العكس من ذلك

 ستمارة. ن إلعداد االوكذلك مشاركي ،ستمارةيمكن إضافة صور لال

م الّدخول عن طريق حساب على المستخدِ  sGoogle Formلبناء استمارة داخل  - الت سجيل

 ل.چوچ

فقط.  لچوچذا كانوا أصحاب حساب ، إباإلمكان إضافة مشاركين إلعداد استمارة – المشاركة

غط على المشاركة بواسطة الضّ  ل. تتمّ چوچ، ال حاجة لفتح حساب في ستمارةلإلجابة عن أسئلة اال

 اتج. ابط النّ ومشاركة الرّ  ،العرض

 

  ل فورمزچوچعن  فيلم قصير إرشاديّ 

 ربويّ رابط لموقع الكتالوج التّ 

 

تان  : نمر  للت   مهم 

، وأعطوا فمواق أو استطالع للموضوع تختارونه: مضمون تعليميّ ابنوا استمارة في  .1

 إلجابة عنه.الفرصة لزمالئكم ل

 .تائج بواسطة رسوم بيانيّةوحاولوا عرض النّ  ،دخلوا لتحليل المعطياتا   .2

 

 فكرة لمشاركة بين أدوات چوچل: مرشد لكيفيّة إدارة قوائم مشترياتكم بواسطة چوچل شيتس 

https://www.youtube.com/watch?v=L2RLMwu7WMk
https://ecat.education.gov.il/google-forms
https://youtu.be/dPMsaaXH1JE
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اني ةالممخازن  – 6 الوحدة  علومات المج 
 

Google art and culture  
 

 

يتيح هو  موقٌع  ،لچوچبـ مشروع الفنون الخاص   –ل آرت چوچمشروع 

ي ة داخل متاحف ومواقع جولة ملموسة وحس  وإجراء ي ة، عمال الفن  مشاهدة األ

 تاريخي ة في جميع أنحاء العالم.

 رؤية أدقّ تتسن ى  ى" حتّ zoom inر باستخدام "و  قتراب من الصُّ يمكن اال

 رة. يّة بعدسة مكبِّ ام، وكأنّنا نقترب من التّحفة الفنّ سّ التّفاصيل مثل أثر فرشاة الرّ 

 .امتحفا  150يشمل هذا المشروع أكثر من 

 

 يّة خاّصة ومشاركتها. باإلمكان تشكيل مجموعة فنّ 

 ون. من واللّ بحسب الزّ واسم المتحف، وسم الفنّان، باإلمكان إجراء بحث بحسب ا

 آفاقهم العالميّة.  وتوسيع   ،فهو يتيح للتاّلميذ أساليب بحث واكتشاف

  

ا شاهدوا فيلم  ل للفنون: چوچكيف نستخدم مشروع  -اإرشادي   قصيرا

 Google art and culture لكيفيّة استخدام إرشاديّ  قصير فيلم

 

 ل للفنون والثّقافةچوچ
 قافةل للفنون والثّ چوچكيف يعمل برنامج 

The art project 
  

https://www.youtube.com/watch?v=DjqVW24yhbw
https://www.youtube.com/watch?v=bp4oa7MHg88
https://www.youtube.com/watch?v=xgnxnmqnR7Y
https://www.youtube.com/watch?v=4ZdCByYeNRU
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ن ة للتمر   :مهم 

 .لصفحة البيت  Google art and cultureبرنامجا دخلوا إلى  .1

 .يبقى مفتوًحا الخاص  بكمل چوچحساب ، بينما تدخلونأنتم  -انتبهوا .2

 

 .أو تجّولوا بمتعة ،بحثوا عن موضوع يهّمكما .3

 

 

 . حاولوا إجراء بحث عن موضوع أثار اهتمامكم .4

وما  ،المتحفأو سم الفنّان، أو الر وارد وفقاا للونها، و  أّن تصنيف الصُّ من أّكد بإمكانكم التّ  .5

 .ذلك شابه
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ا تصنيف الصُّ  -انتبهوا  بحسبِ  أو ،منيّ بحسب ترتيبها الزّ أو ر بحسب شعبيّتها، و  بإمكانكم أيضا

 لونها.

 .عهاالموجود في جمي ون األخضر الّداكنر بحسب اللّ و  تّم تصنيف الصُّ  – ورة التّالية كمثالفي الصّ 
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  Favorite زاوية الـ، وأضيفوها إلى عجابكمتي حازت إر الّ و  اختاروا الصُّ  ،خالل الجولة .6

 .الخاّصة بكم

عندما تضغطون  -ورة )انتبهواتنفيذ هذه العمليّة بواسطة تأشير إشارة القلب أسفل الصّ  يتمّ  .7

 لديك تالض  ف  لى الم   نقلها إتمّ قد ة روتظهر رسالة مفادها أّن الصُّ  ،على القلب

(Favorites)) 

 

 

 

عندها يكون بإمكانكم و  Profile ، اضغطوا علىعلى األقلّ  رو  ص   10 عندما تختارون .8

 ليها.تي تّمت اإلشارة إور الّ رؤية الصّ 

 

بواسطة  ،بحسب موضوع معيّن وابدأوا ببناء معرض Galleries لخيارا دخلوا إلى ا .9

 تي اخترتموها.ور الّ الصّ 
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 .أمامكم تي تظهرعليمات الّ ونفّذوا التّ  Create Gallery ى اضغطوا عل .10

 

 

 ر  ظه  ت   ،هايةفي النّ  .11

اشة التّالية كمثال )مع الشّ 

اختيارها(.  تي تمّ ور الّ الصّ 

 ر  تظه   ،ورغط على الصّ بالضّ 

 شاشة تتيح استخدام رابط

 معيّن.

 

 .ختلفةبإمكانكم اختيار المشاركة بوسائل م ، ي صبِح  ابطغط على الرّ بالضّ  .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ون األخضرصور باللّ  –وخ چفان  : ذي أعددتهابط للمعرض الّ فيما يلي الرّ 

 وخچفان 

https://artsandculture.google.com/favorite/group/nALSAMtKmYVGIA
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رائح المشترك ضمن معرض في عرض الش   ال ذي أعددتموه ، ون لمشاركة المعرضأنتم مدعو  

 هيال يخزنون المعارض تالميذ: ابطهيال" من خالل الر  تالميذ "

  

  كم.الخاص  بابط أضيفوا شريحة جديدة مع إضافة الر   ،رائحداخل الش   في حالة لم يبق  هناك مكانٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1-pZpdz0cZPVFnnD4zvW2rNJd37fMNibfvg97qIWwFsQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-pZpdz0cZPVFnnD4zvW2rNJd37fMNibfvg97qIWwFsQ/edit?usp=sharing
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 : الموضوعحول  تقرير

فوا على  فن    ل آرتچوچالبحث: تعر 

قافة اريخ والث  الت  و عوالم المضامين المتعل قة بالفن  عن ل البحث بصورة بديهي ة چوچتتيح أداة 

 .تطبيق لذلكعبي ة، وهناك أيًضا الش  

Ynet 12:44 , 20.07.16  :النّشر تاريخ 

 ،Arts Google & Culture :ء( من جديد أداة ثقافيّة مثيرةالثا)الثّ  ل يوم أمِس چوچطرح 

 باإلضافة العالميّة. قافةوالثّ  اريخ،التّ و الفنون، بمجال عالقة ذات مرئيّة مضامين بحث تتيح تيالّ و

 .iOS-و يدبأندرو الخاص شغيلالتّ  لمنظومة مالئم تطبيق تحميل باإلمكانف م،م  ص  وم   متيّسر لموقع

مؤّسسات مع خلق تعاون ذي نجح في الّ ول، چوچ لشركة قافيّةالثّ  المؤّسسة نتاجإ من المشروع هذا

إمكانيّة الوصول بصورة واسعة إلى مين للمستخدِ  وأتاح  يّة ك برى ومعروفة عالمي ا، ثقافيّة وفنّ 

 قافة والفنون.الثّ  يِ صور من مجال  إلى و ،مؤّسساتوإلى الللفنانين،  يّةألعمال الفنّ ا

 

مضامين موّزعة بشكل وكذلك االنكشاف على البحث بصورة مستقلّة، ألداة البديهيّة تتيح  هذه ا

، يمكن البحث عن أعمال فنّ  انين معيّنين لفنّ  منيّ المحور الزّ نقّل في التّ وون، يّة بحسب اللّ خاص: مثالا

ه األعمال ذي يزّود أخبار هذستعانة بـ "دايلي دايجست" الّ ، أو ببساطة، االيّ ومراقبة تطورهم الفنّ 

 اريخ. عبر التّ 

 

اريخ"، أو "نساء عبر التّ أو ارع"، في منطقة المشاريع، يمكن إيجاد فئات مهّمة مثل: "فنون الشّ 

تي شاركت في هذا "ثقافة سوداء"، بينما نجد في صفحة "المشاركين" المؤّسسات المختلفة الّ 

 ل.چوچبـ موح الخاصّ المشروع الطّ 

  

ا يمكن اختيار قاعة كونسيرت، هنفبأدوات أ خرى،  ةا سو  أ   أو مؤّسسة ثقافيّة أ خرى  ،متحفأو ا أيضا

، ، Google -لـ كما في ضمن اإلمكانيّات المثيرة ف والخروج بجولة افتراضيّة داخلها. وفعالا

 ميديا(. التّصال )فقاا لتقسيم وسائل االكتشاف و  هنا البحث واال يمكن ،األ خرى

Street View- ا وهب، بنية أو تصميم ممكن. بدايةا من الذّ  يّة بكلّ عمال فنّ يمكن هنا إيجاد أ مرورا

 . الصُّح فصات اى قصوحتّ  والب رِدّي،ايش، الشّ و، يّةيتسومات الزّ رّ بالالورق وب

 Ynet رابط للتّقرير 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4830905,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4830905,00.html
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 ل للكتبچوچ: وس عللت  

 

ّرة من الكتب، -لچوچي ف الحصول على وكتب يمكن البحث عن نصوص ح 

ات الكتاب، بشرط أن يكون ى مشاهدة صفحوحتّ  ،إشارات تذكير للنّصوص

 .Public Domain  -فئة "متيّسر للجميع"الكتاب ضمن 

، أو أّن اشربسبب حقوق النّ  ،مّكن من عرض الكتاب بأكملهفي حالة عدم التّ 

 ل المستخدمين البتياعه في متاجر محوسبة أو متاجر حقيقيّة. چوچ ه  يوجِّ  ،مسحه لم ينتِه بعد  

فعّلت  2010ناشر في جميع أنحاء العالم، ومنذ سنة  30000ثر من كل عالقات مع أچوچلـ

ا. كتب" باللّ -لچوچ"ل األداة چوچ  غة العبريّة أيضا

 كتب"-لچوچ"يعرض  اقصيرا  اشاهدوا فيلما 
Introducing Google eBooks 

 

 كتب-لچوچعن  فيلم قصير إرشاديّ 

How to use google books 

 

في " Google books " نكتب ،كتب-لچوچأداة داة؟ لكي نصل إلى ف نصل إلى هذا األكي

 ل.چوچمحّرك البحث 

 Google books tutorial. كتب-لچوچعن  اقصيرا  اإرشادي   اشاهدوا فيلما 

ظ الكتب في "مكتبتكم الخاص ة" في ومارسوا حف ،وا بحثًا عن كتب بمواضيع معي نة تدرسونهاجر  أ

 ل.چوچ

 

  ما المفيد والجيّد في هذا؟ بماذا نستخدم هذه األداة؟ :سؤال

 ستعانة بهذه األداة؟ ، يمكن االعليميّةتّ الورات دّ ال مجاالت التّعلم/ ةفي أيّ 

 

 

 نتمن ى لكم المتعة والن جاح!

https://www.youtube.com/watch?v=ZKEaypYJbb4
https://www.youtube.com/watch?v=_mhubtrXrS0
https://www.youtube.com/watch?v=yyrHFXbeMu8
https://www.youtube.com/watch?v=lHbi1TtC_CY

