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7 دليل ISTE لدمج التكنولوجيا في التدريس

تـقــديــم

يعدُّ دمج التكنولوجيا يف التدري�ض من بني ا�سرتاتيجيات التدري�ض احلديثة التي يتم ا�ستخدامها 
يف التعليم، اإذ يتغري فيها دور املعلم من املزود باملعرفة اإلى دور امل�ساعد على حتقيقها، باالإ�سافة 
اإلى اعتبار املتعلم م�سوؤواًل عن التدري�ض من خالل اإك�سابه مهارات التعامل مع التكنولوجيا، ودعم 

مهارات التفكري الناقد لديه، وبالتايل ي�سبح املتعلم عن�رًشا فاعالً يف عملية التعلـّم. 

ويهدف »دليل  ISTE لدمج التكنولوجيا يف التدري�ض« اإلى طرح مقاربة تربوية من اأجل اإن�ساء 
وحدات تعليمية غنية بالتكنولوجيا �سمن بيئة تعلـّم متحورة حول الطالب )املتعلم(. ويرتكز هذا 
الدليل على معايري ISTE للطالب، ويعزز بيئة تدري�ض قائمة على التكنولوجيا، بحيث ي�سبح الطالب 
مبدعني ومبتكرين وباحثني ومفكرين ناقدين ومواطنني رقميني اأخالقيني، ويقوم املعلم بتخطيط 
التعلم  اأمن��اط  مع  تتفق  الواقعية،  احلياة  من  اأ�صيلة  متمايزة  م�صاريع  وتقييم  وتي�صري  ومنذجة 

املتعددة، ومع قدرات طالبهم وفروقهم الفردية. 

ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج اإذ ي�سعده اأن يقدم هذا الدليل لقراء العربية فاإنه ياأمل اأن 
يكون دلياًل ومر�سًدا للم�سوؤولني ووا�سعي املناهج واملعلمني، وكافة املهتمني بدمج التكنولوجيا يف 

التدري�ض، واأن ي�سد ثغرة يف املكتبة الرتبوية العربية.

ويف اخلتام ال يفوتني اأن اأ�سيد باجلهد الطيب الذي بذله كل من  د. حممود حممد �سهاب من 
اجلمهورية اللبنانية و د. حممد الغامدي من اململكة العربية ال�سعودية، واالأ�ستاذ علي حممد �سعيد 
من مملكة البحرين، واالأ�ستاذة �رشيفة حجات من دولة االأمارات العربية املتحدة، واالأ�ستاذة غنوة 
�سربه من اجلمهورية اللبنانية، يف ترجمة الكتاب، حتى جاء بال�سورة التي هو عليها، فلهم مني 

جزيل ال�سكر والتقدير. 

واهلل املوفق،،،
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9 دليل ISTE لدمج التكنولوجيا في التدريس

الهـــدف العـــام

اإن�ساء وحدات تدري�سية  اأجل  اإلى طرح مقاربة تربوّية من  ISTE لدمج التكنولوجيا يف التدري�ض،  يهدف دليل 
غنية بالتكنولوجيا �سمن بيئة تعّلم متمحورة حول الطالب. ويرتكز هذا الدليل على معايري ISTE للطالب، و 
ناقدين  ومفكرين  وباحثني  ومبتكرين  مبدعني  الطالب  ي�سبح  بحيث  التكنولوجيا  على  قائمة  تعّلم  بيئة  يعّزز 
من  اأ�صيلة  متمايزة  م�صاريع  وتقييم  وتي�صري  بتخطيط ومنذجة  املعّلمون  يقوم  اأخالقّيني.  رقمّيني  ومواطنني 

احلياة الواقعية تتّفق مع اأمناط التعّلم املتعّددة ومع قدرات طالبهم.
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دليل ISTE لدمج التكنولوجيا في التدريس10

إجـــــراءات التطبيـــق

ُيزّود دليل ISTE لدمج التكنولوجيا يف التدري�ض املرّبني بنموذج تعليمّي يهدف اإلى تطوير الدرو�ض من خالل 
والتحليل.  والتطوير،  التح�سري،  مراحل:  ثالث  على  النموذج  هذا  ويرتكز  للطالب.   ISTE مواءمتها مبعايري 
وي�سمح هذا الدليل بتطبيقه يف كل املواد الدرا�سية واملراحل التعليمية بطريقة مرنة تتكّيف وتن�سجم مع بيئات 
التعّلم املتعددة من دون التاأثر باختالف املوارد املتوافرة بني موؤ�س�سة تربوية واأخرى. كما يحتوي هذا الدليل 

على ثالثة مناذج من خطط درو�س مدجمة بالتكنولوجيا ترتكز على قالب خطة الدر�س املوجود يف امللحق )د(.

المرحلة الثالثة

التحليل:
• تقييم مدى جناح خطة 	

الدر�ض.

المرحلة األولى

التحضير:
• الدر�ض 	 حمتوى  حتديد 

واأهدافه.
• 	  ISTE مــعــايــري  حتـــديـــد 

الــ�ــســلــة  ذات  ــطــالب  ــل ل
بالدر�ض.

• ــــــــــــــوارد 	 ـــــــــد م حتـــــــــدي
التكنولوجيا املتوافرة.

المرحلة الثانية

التطوير:
• ــم 	 ــّل ــع ـــــــواجت ت ـــر ن ـــطـــوي ت

بالتكنولوجيا  مـــعـــّززة 
ـــــحـــــورة حـــــول  ـــــم ـــــت وم

الطالب.
• اإجــــــــــــــراءات الــتــعــلــيــم 	

املقرتحة.
• مقاربات التمايز.	
• التقييم االأ�سيل.	
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11 دليل ISTE لدمج التكنولوجيا في التدريس

ملحة عن مراحل دمج التكنولوجيا
اإر�شادات توجيهيةالعمليةاملرحلة

لى
الأو

ة ا
حل

ملر
ا

سري
ح�

الت

حتديد حمتوى الدر�ض 
واأهدافه

حتديد:
• املاّدة وال�سف.	
• حمتوى الدر�ض وكافة املراجع املتعلقة به.	
• اأهداف املادة وغاياتها.	

  ISTE حتديد معايري
للطالب ذات ال�سلة 

 بالدر�ض
)ملحق اأ(

حتديد:
• معايري ISTE للطالب ذات ال�سلة.	
• موؤ�رشات حمددة للعمل عليها.	
• نواجت التعّلم املحتملة.	

حتديد موارد 
 التكنولوجيا املتوافرة

)ملحق ب(

حتديد:
• موارد االأجهزة.	
• تطبيقات �سطح املكتب.	
• اأدوات وم�سادر الويب.	
• تطبيقات االأجهزة املحمولة.	

نية
لثا

ة ا
حل

ملر
ا

وير
تط

ال

تطوير نواجت تعّلم 
معّززة بالتكنولوجيا 

ومتمحورة حول 
الطالب

)ملحق جـ، د(

اإن�ساء نواجت تعّلم متمحورة حول الطالب والتي:
• حتّقق االأهداف املن�سودة من املادة.	
• ت�ستخدم ال�سرية الذاتية للطالب كدليل.	
• تدمج موارد التكنولوجيا املطلوبة.	
• توؤدي اإلى منتجات نهائية حمددة.	

اإجراءات التعليم 
املقرتحة

اقرتاح:
• مقاربة تعّلم متمحورة حول الطالب.	
• ا�سرتاتيجية مرنة بحيث يكون املعّلم مدّربًا.	
• مقاربات متعّددة لتعليم هذا الدر�ض.	

 مقاربات التمايز
)ملحق هـ(

اقرتاح:
• منتجات نهائية مقبولة ترتكز على قدرات الطالب واهتماماتهم واأمناط تعّلمهم.	

 التقييم االأ�سيل
 )ملحق و(

اإن�ساء:
• مقيا�ض تقييم االأداء مع اأبعاد حمددة.	
• موا�سفات حتّدد ب�سكل وا�سح ما االأمور املنتظرة من الطالب يف كل م�ستوى اأداء.	
• مقايي�ض تقييم اأداء اإ�سافية للمنتجات النهائّية املقبولة.	

التطبيق يف ال�شف

لثة
لثا

ة ا
حل

ملر
ا

ليل
تح

تقييم مدى جناح خطة ال
الدر�ض

التفكري حول:
• النقاط الإيجابية والنقاط ال�صلبية.	
• ما الذي ميكن اقرتاحه للتح�سني.	
• موارد التكنولوجيا احلديثة التي ميكن اأن حت�ّسن خطة الدر�ض.	

www.abegs.org
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المرحلة األولى:  التحضير

ت�سع مرحلة التح�سري حجر االأ�سا�ض ملحاولة اإجراء عملية دمج فاعلة، ويجدر باملرّبني اأن ي�ستفيدوا من جميع 
املوارد التي مّت جمعها من اأ�سحاب العالقة يف املوؤ�س�سة الرتبوية، ويتطّلب ذلك ا�ست�سارة من�سقي املناهج وروؤ�ساء 
االأق�سام واأمناء املكتبات واملدربني يف جمال تكنولوجيا التدري�ض. اإن معايري ISTE توّفر بيئة تعّلم اإلكرتونية . 

أ. تحديد محتوى الدرس وأهدافه
يبدو املعلمون اأحيانًا جمربين على االلتزام مبناهج وكتب مدر�سية حمّددة يف عملية التدري�ض، ومن ال�رشوري 
حتديد اأهداف املادة ف�ساًل عن مواد املحتوى املاأخوذة من موارد خمتلفة والتي ميكن ا�ستخدامها يف الدر�ض. 
كما من املهم حتديد الروابط مع �سائر املواد، الأّن ذلك يحافظ على �سياق وحدة التعليم وي�ساعد املعلم على 

ربطها بالنظرة ال�ساملة يف مرحلة التفكري.

ب. تحديد معايير ISTE للطالب ذات الصلة بالدرس
املورد: ملحق )اأ(

حتّدد معايري ISTE للطالب املهارات واملعارف ال�رشورية يف الع�رش الرقمّي التي يجب اأن يكت�سبها الطالب 
كي يتعّلم ب�سكل فاعل ومنتج يف عامل يت�سل بع�سه بالبع�ض ب�سكل مطرد. ويجب اأن يكون الطالب اليوم 
قادرين على ا�ستخدام التكنولوجيا من اأجل التعّلم و التحليل واالكت�ساف. بالتايل، يجدر باملعلّمني اعتماد 
هذه املعايري خالل حت�سري در�سهم اأو وحدتهم. وُي�سهم حتديد املعايري ذات ال�سلة واملوؤ�رشات املعّينة خالل 

مرحلة الت�سميم يف تعزيز نواجت التعّلم.

ج. تحديد موارد التكنولوجيا المتوافرة
املوارد: ملحق )ب(

تعترب موارد االأجهزة والربجميات �رشورية يف عملية دمج التكنولوجيا، فمن املهّم حتديد وب�سكل م�ستمر 
املوارد االأكرث فاعلّية وتوّفرًا والتي ميكن للطالب اال�ستفادة منها داخل املدر�سة وخارجها، وذلك على الرغم 

من تغرّي هذه املوارد امل�ستمر جّراء ظهور تكنولوجيات جديدة.
وُيف�ّسل ا�ستخدام التطبيقات مفتوح امل�سدر واأدوات الويب 2.0، الأنها توّفر خيارًا ب�سعر مقبول بالن�سبة 
اإلى معظم امل�ستخدمني. كما ُي�ستح�سن ا�ستخدام التخزين ال�سحابي ومن�سات تبادل امللفات الأنها ت�سّهل 
التعاون بني امل�ستخدمني. ومن جهة اأخرى، فاإن الدخول اإلى املكتبات الرقمية واإلى قواعد بيانات امل�سادر، 
اأ�سبحت  اإذ  اأولية.  م�سادر  وعلى  علمية  وثائق  على  باحل�سول  للطالب  لل�سماح  ا  جدًّ ا  �رشوريًّ اأمــرًا  يعدُّ 
تطبيقات االأجهزة املحمولة ونظم الت�سغيل ال�سحابية، اأكرث توافرًا وفاعلية بالن�سبة اإلى الطالب واملعلمني.

www.abegs.org



13 دليل ISTE لدمج التكنولوجيا في التدريس

المرحلة الثانية: التـطـويـر

تقع هذه املرحلة يف قلب عملّية الدمج. وخالل هذه املرحلة، يتّم جمع تطبيقات التكنولوجيا واأ�سول التعليم مع 
بع�سها بع�سًا من اأجل توليف االأن�سطة الغنية بالتكنولوجيا التي تهدف اإلى تعزيز عمليات التعليم والتعّلم. ومن 

ال�رشورّي الإمتام هذه املرحلة تطوير اإجراءات والو�سول اإلى نتائج وا�سحة واإجراء مقاربات متايز وتقييم .

أ. الموارد: الملحقان )ب( و )جـ(
تطوير  بغية  كدليل  للطالب،   ISTE معايري  ي�ستخدموا  واأن  املطلوبة  املادة  اأهداف  املرّبون  يحّقق  اأن  يجب 
املطلوبة  التكنولوجيا  مــوارد  ا�ستخدام  خالل  من  عال  م�ستوى  وذات  بالتكنولوجيا  معززة  تعّلم  نــواجت 
وامل�سار اإليها يف املرحلة االأولى. وتّزود ال�سري الذاتية للطالب امللّمني با�ستخدام التكنولوجيا التي و�سعتها 
ISTE، املرّبني، بدليل حول نقاط التطوير الأ�صا�صّية يف تعّلم الطالب خالل املرحلة التي ت�صبق الدخول اإلى 
اجلامعة. وت�سف هذه ال�سري كيف ميكن اأن ي�ستخدم الطالب التكنولوجيا من اأجل تطوير املهارات التي 
اأنها تقّدم  تعّزز االإنتاجية الفردّية واالإبداع والتفكري الناقد والتعاون يف ال�سف ويف احلياة اليومية. كما 
جمموعة من االأمثلة التي تهدف اإلى حت�سري الطالب لي�سبحوا متعّلمني مدى احلياة، واأن ي�سبحوا اأع�ساًء 

م�سهمني يف املجتمع العاملي.

ب. إجراءات التعليم المقترحة
من املمكن اأن ي�ستعني املرّبون بالنتائج املذكورة يف املرحلة ال�سابقة، بغية اقرتاح املقاربات االأن�سب للتدري�ض 
املتمحور حول الطالب حيث يتحّمل الطالب م�سوؤولية تعّلمهم، وي�سبح املعّلم مدّربًا لهم. ويجدر باملربني 
اأن ياأخذوا باالعتبار واقع اأّن التكنولوجيا �سمحت بتطوير ابتكارات يف اأ�سول التدري�ض وبربوز مقاربات 

جديدة ومتعّددة للتعليم.
اتخاذ  اإلى  التو�سل  بهدف  التالية  االأ�سئلة  االعتبار  يف  ياأخذوا  اأن  املعّلمني  على  ينبغي  اأخــرى،  ومن جهة 

القرارات ال�رشورية ب�ساأن تعديل خطة الدر�ض:

ما مهارات التفكري العليا التي �صي�صتخدمها الطالب يف هذا الن�صاط؟. 1
ما االأداة اأو االأدوات التي من املمكن اأن يختارها الطالب وي�ستخدمونها من اأجل ممار�سة و/اأو تطوير . 2

هذه املهارات؟
التدري�ض . 3 اأن�سطة  اأن يحّدد املعلم املفاهيم التي يجد الطالب �سعوبة يف فهمها، كيف يعيد ت�سميم  بعد 

با�ستخدام التكنولوجيا مل�ساعدة الطالب على فهم الدر�ض ب�سكل اأف�سل وعلى اأن ي�سبحوا قادرين على 
تطبيق هذه املعرفة بطرق جديدة وخمتلفة؟

ما اأدوات التقييم الرقمية التي ميكن للمعّلم ا�ستخدامها من اأجل قيا�ض درجة الفهم وتوفري البيانات . 4
على الفور لتح�سني تدري�سية؟
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اأن يعّدل يف ت�صميم الن�صاط كي يتالءم مع حاجات الطالب املتعددة )مثل: الطالب . 5 كيف ميكن للمعلم 
ذوي الحتياجات اخلا�صة( ويتما�صى مع اأمناط التعّلم املختلفة )مثل: املتعلمني الب�رصيني، املتعلمني 

احلركيني، املتعلمني عن طريق ال�سمع(؟ ما االأدوات الرقمية املتوافرة لهذا الغر�ض؟
كيف ميكن للمعلم اأن ي�ستخدم التكنولوجيا اأو اأن ي�سّمم اأن�سطة تلبي حاجات الطالب املتفوقني والطالب . 6

ذوي االحتياجات اخلا�سة يف الوقت عينه؟

ج. مقاربات التمايز
املورد: ملحق )د(

يجدر باملربني اأن ياأخذوا يف االعتبار جمموعة متنّوعة من املنتجات النهائية املقبولة التي ترتكز على قدرات 
الطالب واهتماماتهم واأمناط تعّلمهم. حتّفز التكنولوجيا التعبري الإبداعي بطرق عّدة، ومن خالل جمموعة 
القدرات  يطلقوا عنان  ذلك حتى  املعّلمون من  ي�ستفيد  اأن  اأدوات الربجميات واالأجهزة. يجب  وا�سعة من 

االإبداعية لدى الطالب اإلى جانب حتقيق اأهداف التعّلم الرئي�سة.

د. التقييم األصيل
املورد: ملحق )هـ(

لتقييم  عّدة طرق  تتوافر  وفيما  الطالب.  قبل  ابتكاره من  يجب  معّينًا  منتجًا  الدر�ض  ت�سف خطة  اأن  يجب 
الرقمية والتكنولوجية.  االأعمال  اأداء الطالب يف  لتقييم  االأداء  فهم الطالب، ميكن ا�ستخدام مقايي�ض تقييم 
ومن خالل اإطالع الطالب على مقايي�س تقييم الأداء يف الن�صاط م�صبقًا، ميكنهم فهم الأهداف والغايات التي 
يفرت�ض بهم حتقيقها. كما تقّدم مقايي�ض تقييم االأداء، معايري تقييم حمددة ف�ساًل عن موا�سفات وا�سحة 
ت�رشح املطلوب من الطالب يف كّل م�ستوى اأداء. وبو�سع املعّلمني و�سع مقايي�ض تقييم االأداء اخلا�سة بهم 

الأن�سطة حمّددة اأو ا�ستخدام جمموعة متنّوعة من االأدوات الرقمية اخلا�سة بو�سع مقايي�ض تقييم االأداء.
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المرحلة الثالثة: التحليل

تهدف هذه املرحلة اإلى تقييم املرحلتني ال�سابقتني، والتفكري فيهما، وتقدمي تغذية راجعة بّناءة حول مرحلتي 
ومع  ال�سنوية  اخلطة  مع  اخلطة  هذه  مالءمة  مدى  درا�سة  من  اأي�سًا  املربون  �سيتمّكن  والتح�سري.  التطوير 

مهارات الهدف الواردة يف معايري I STEللطالب.

أ. تقييم مدى نجاح خطة الدرس
ي�صتطيع املرّبون فور النتهاء من عملية تطبيق الأن�صطة التي متَّ تطويرها، حتديد النقاط الإيجابية والنقاط 
ال�صلبية والتفكري فيها، ومن ثمَّ اقرتاح طرق لتح�صني خطة الدر�س. اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن املربني ميكنهم 

حتديد موارد التكنولوجيا االإ�سافية التي ميكن اال�ستعانة بها من اأجل حت�سني خربة التعّلم.
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النموذج األول: خطة الدرس المدمجة بالتكنولوجيا
عنوان الوحدة: ت�سنيف الكائنات احلية.

عنوان الدر�ض: التمييز بني خ�سائ�ض املمالك اخلم�سة.
املادة: علم االأحياء.

ال�سف: العا�رش )املرحلة الثانوية(.

المرحلة األولى: التحضير
املحتوى واأهداف الدر�ض:

http://www.yemenmoe.net/Student/Secondary/10/Biology/neighborhoods.rar :امل�سدر

الوحدة الثانية: ت�شنيف الكائنات احلية

- ت�سنيف الكائنات احلية ...................................................................   42
- ممالك الكائنات احلية .....................................................................   45

مملكة البدائيات ..........................................................................   45	•
مملكة الطالئعيات ........................................................................   47	•
مملكة الفطريات ..........................................................................   50	•
اململكة النباتية ............................................................................   52	•
اململكة احليوانية .........................................................................   55	•
تقومي الوحدة ............................................................................   64	•

اأهداف الوحدة

نتوقع منك بعد النتهاء من درا�شة هذه الوحدة اأن تكون قادرًا على اأن:
تقارن بني االأنظمة القدمية واحلديثة يف ت�سنيف الكائنات احلية.. 1
تبني التطور التاريخي لعلم الت�سنيف.. 2
تعدد املراتب الت�سنيفية املختلفة.. 3
تعرف ماهية الفريو�سات.. 4
متيز بني ممالك الكائنات احلية املختلفة.. 5
تعطي اأمثلة ملختلف جمموعات الكائنات احلية.. 6
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خطة الدرس للهدف الخامس
مّيز بني خ�سائ�ض ممالك الكائنات احلية املختلفة.

معايير ISTE للطالب ذات الصلة بالدرس )ملحق أ(
التفاعل مع زمالئهم اأو مع اخلرباء اأو مع اأ�سخا�ض اآخرين والتعاون معهم ون�رش ما تو�سلوا اإليه با�ستخدام . 1

جمموعة من البيئات والو�سائط الرقمية.
نقل املعلومات واالأفكار بطريقة فاعلة اإلى �رشيحة متنّوعة من اجلمهور با�ستخدام جمموعة من الو�سائط . 2

والن�سق.
التخطيط لالأن�سطة واإدارتها من اأجل التو�ّسل اإلى حّل اأو اإجناز م�رشوع.. 3
ا�ستخدام املعلومات والتكنولوجيا بطريقة اآمنة وقانونية وم�سوؤولة والدفع يف هذا االجتاه.. 4
اختيار التطبيقات املنا�سبة وا�ستخدامها بطريقة فاعلة ومنتجة.. 5

موارد التكنولوجيا المتوافرة )ملحق ب(
موارد الأجهزة:

• خمترب احلا�سوب، خمترب الهاتف اجلوال، اأح�رش جهازك اخلا�ض.	
• االت�سال ب�سبكة االإنرتنت.	

تطبيقات �شطح املكتب:
معالج الن�سو�ض.	•
برجميات التقدمي.	•
مكتبة الو�سائط املتعددة.	•

اأدوات الويب واملراجع:
•	http://sites.google.com : مواقع غوغل االإلكرتونية
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المرحلة الثانية: التطوير

نواتج التعّلم المعّززة بالتكنولوجيا )ملحق ب و جــ(

مقاربة حتّولّيةمقاربة انتقاليةمقاربة تقليدية

 اأهــداف الوحــدة: بعــد 
الدر�ــس،  هــذا  اإجنــاز 
يتمكــن  اأن  املتوقــع  مــن 

الطالب من:

بالتكنولوجيــا:  املعــّززة  التعّلــم  نــواجت 
جتــدون فيمــا يلــي اأمثلــة حــول اأن�شطــة 
التعّلــم التــي ي�شتطيــع املعّلــم تطويرهــا 
لدمــج التكنولوجيــا يف التدري�ــس بهــدف 

حتقيق اأهداف الوحدة:

املعايــر:  القائمــة علــى  التعّلــم  نــواجت 
جتــدون فيمــا يلــي اأمثلــة ت�شمــح للمعّلم 
الطــالب  ُت�شــرك  تعّلــم  اأن�شطــة  بتطويــر 
يف ا�شرتاتيجيــة التعّلــم املتمحــور حــول 

الطالب يف العامل الواقعي. 

االأنـــظـــمـــة  بــــني  قــــــارن   .1
الــــقــــدميــــة واحلــــديــــثــــة يف 

ت�سنيف الكائنات احلية. 

البيانية، و�سمم  الر�سوم  منّظمات  ا�ستخدم   .1
مل�سقًا يحدد وجوه ال�سبه واالختالف بني النظم 

القدمية واحلديثة يف ت�سنيف الكائنات احلية. 

الكائنات  انقر�ست  كيف  الــطــالب  يكت�سف 
هذه  تنّوع  على  املناخ  تغرّي  اأّثر  احلية وكيف 
الكائنات، من  خالل توليف معرفتهم باملمالك 

والكائنات احلية. 
الرقمية  االأدوات  الــطــالب  فـــرق  ت�ستخدم 
مرور  مع  امل�سّجل  االنقرا�ض  معدل  لتحليل 
الزمن وتعّد جدواًل زمنيًا رقميًا يحّدد العوامل 

البيئية التي اأ�سهمت يف ت�سجيل هذا املعّدل.
ويـــقـــوم كـــل فــريــق مـــن الـــفـــرق بــاكــتــ�ــســاف 
ـــادة  ــبــ�ــرشي يف زي كــيــف اأ�ــســهــم الــتــّدخــل ال
ُيحّدد  كما  احلية،  الكائنات  انقرا�ض  عوامل 
املدر�سة  يف  اتخاذها  يجب  التي  االإجـــراءات 
وتقلي�ض  التدوير  اإعــادة  )مثل:  املجتمع  اأو 
ا�ــســتــخــدام املـــيـــاه(. وُيـــطـــّور كــل فــريــق من 
املدر�سة  يف  الأقرانهم  اإعالمية  حملة  الطالب 
مواقع  اأو  فيديو  اأو  اإلكرتوين  موقع  )مثل: 
ما  فيها  ي�رشحون  االجتماعي(  التوا�سل 
البيئة  حلماية  به  القيام  لهوؤالء  ميكن  الــذي 
احلية.  الكائنات  تنّوع  زيــادة  يف  واال�سهام 
وكل فريق يتناف�ض مع �سائر الفرق من خالل 
اأعــجــبــوا بحملتهم  الــذيــن  االأ�ــســخــا�ــض  عــدد 

االإعالمية.

التاريخي  التطور  بــني   .2
لعلم الت�سنيف.

الــتــطــّورات  ُيج�ّسد  زمــنــيــًا  جـــدواًل  �سع   .2
التاريخية لت�سنيف الكائنات احلية.

الت�سنيفية  املراتب  عدد   .3
املختلفة.

لت�سميم  املنا�سبة   2.0 الويب  اأداة  اخرت   .3
الهرمية  امل�ستويات  ُيظهر  منّظم  بياين  ر�سم 

لت�سنيف الكائنات احلية.  

مــــاهــــيــــة  عـــــــــــــــّرف   .4
الفريو�سات.

الفريو�سات  بني  املوجودة  العالقة  اأبــرز   .4
والــكــائــنــات احلــيــة واإظـــهـــار الــنــتــائــج التي 
متعدد  عر�ض  خــالل  مــن  اإليها  التو�ّسل  مّت 

الو�سائط.

خــ�ــســائــ�ــض  بـــني  مــيــز   .5
ممـــالـــك الـــكـــائـــنـــات احلــيــة 

املختلفة.

اإلكرتونيًا  موقعًا  وانــ�ــرش  وطـــّور  �سّمم   .5
يــحــتــوي عــلــى كــائــنــات ممثلة وكــائــنــات غري 
ممثلة لكل من املمالك اخلم�سة، وادعم بحثك 

مبراجع دقيقة.

ملختلف  اأمـــثـــلـــة  اأعـــــط   .6
جمموعات الكائنات احلية.

6. ُيجمع مع الهدف اخلام�ض.
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إجراءات التعليم المقترحة
الهدف اخلام�ض: �سّمم وطّور وان�رش موقعًا اإلكرتونيًّا يحتوي على كائنات ممثلة وكائنات غري ممثلة لكل من 

املمالك اخلم�ض، وادعم بحثك مبراجع دقيقة. 
ق�ّسم ال�سف اإلى خم�سة فرق.. 1
اأطلب من كل فريق اأن يختار مملكة الإجراء بحث حول خ�سائ�سها وحول الكائنات احلية فيها.. 2
اأطلب من كل فريق اأن ُي�سّمم موقعًا اإلكرتونيًّا يحتوي اأقّله على خم�ض �سفحات تتناول خم�سة كائنات حّية . 3

موجودة يف اململكة املختارة.
االإلكرتونّية . 4 �سفحته  وبتطوير  بدرا�سته  يقوم  حيًّا  كائنًا  يختار  اأن  الفريق  اأفراد  من  فرد  كل  من  اأطلب 

اخلا�سة مبا يف ذلك العنا�رش االإعالمّية. 
اأطلب من كل فريق اأن ي�سيف �سفحة حول »الكائن احلّي غري املمّثل« و�رشح الفارق بني هذا الكائن وبني . 5

�سائر الكائنات املوجودة يف اململكة املختارة. تت�سارك اأحيانًا الكائنات احلّية غري املمثلة يف اململكة عددًا من 
خ�سائ�ض اململكة ولكنها تنتمي اإلى مملكة اأخرى.

يجب اأن تذكر يف اأ�سفل ال�سفحة االإلكرتونية وب�سكل �سحيح، م�سادر جميع الن�سو�ض وال�سور والعنا�رش . 6
االإعالمّية امل�ستخدمة.

اأطلب من كل فرد من اأفراد الفريق اأن يعطي راأيه حول املحتوى الذي بحث عنه الفريق االآخر.. 7
اأطلب من كل فريق اأن ي�ستخدم حمّدد امل�سدر املوّحد املتواّفر على موقع غوغل باال�سرتاك مع �سائر الفرق . 8

من خالل نظام اإلكرتوين مثل منوذج غوغل اأو نظام اإدارة التعّلم مع و�صف للمملكة.
يعر�ض كل فريق يف نهاية امل�رشوع، حمتوى اململكة وخ�سائ�سها ف�ساًل عن ميزات الكائنات احلّية املمثلة.. 9

مقاربات التمايز )ملحق د(
يجب على كل فريق اأن ي�سمم عر�سًا. ويجب على كل ع�سو يف الفريق اأن ي�سمم �رشيحتي عر�ض حول كائن . 1

حّي حمّدد. كما �سيتعاون الفريق من اأجل ت�سميم �رشيحتي عر�ض حول كائن حّي غري ممّثل يف اململكة.
�سمم مل�سقًا ي�سّم خم�سة كائنات حّية )واحدة من كل مملكة( مع ملحة عن كّل مملكة.. 2
�سمم ق�سة رقمية حول خم�ض كائنات حّية )كائن من كل مملكة( مع ملحة عن كل مملكة.. 3
ميكنك التمييز بني القدرات من خالل اال�ستعانة بنموذج تقييم م�سبق ملهارات تكنولوجيا املعلومات. كما . 4

ميكن تغيري م�ستوى ال�سعوبة بح�سب الفريق.
ميكنك اأن ت�ستخدم اجلدول يف امللحق )د( للتفكري حول كيفية ت�سميم اأو تعديل اأن�سطة التعّلم كي تتما�سى . 5

مع تعّلم ملختلف اأنواع الذكاء لدى الطالب واهتماماتهم. 
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التقييم األصيل )ملحق هـ(
مقيا�ض تقييم االأداء 

مثايل 
)4 نقاط(

متقن
)3 نقاط(

بحاجة اإلى تطوير
)نقطتان(

مبتدئ
العالمة)نقطة واحدة(

ا�سرتاتيجية 
املحتوى

ــعــة  يــ�ــســتــخــدم الـــطـــالب اأرب
لــلــمــعــلــومــات على  مــ�ــســادر 
االأّقل ونوعني من الو�سائط 
)مــــثــــل: �ــــســــور، فــيــديــو، 
و�سائط �سوتّية( ويذكرون 
�سحيح.  ب�سكل  املــ�ــســادر 
يـــربهـــن مــــ�ــــرشوع الـــويـــب 
اأن  على  النهائي  والعر�ض 
الـــطـــالب قـــد فــهــمــوا جــيــدًا 
االعتبار  يف  واأخـــذوا  املـــادة 
اجلــــمــــهــــور املـــ�ـــســـتـــهـــدف 
وينقلون  مــثــاًل(  )اأقــرانــهــم 
املنا�سب  املــعــلــومــات  نــطــاق 
اأن  يجب  التي  )املعلومات 
يــعــرفــهــا زمــــالوؤهــــم حــول 

اململكة(.

يـــ�ـــســـتـــخـــدم الــــطــــالب 
للمعلومات  م�سدرين 
على االأّقل ونوعًا واحدًا 
من الو�سائط ويقومون 
يربهن  امل�سادر.  بذكر 
ـــــب  ـــــوي مــــــــ�ــــــــرشوع ال
على  النهائي  والعر�ض 
فهموا  قــد  الــطــالب  اأن 
ــــادة واأخــــذوا  جــيــدًا امل
اجلمهور  االعــتــبــار  يف 
اأّن  اإال  املــ�ــســتــهــدف. 
نــطــاق املــعــلــومــات غري 
تناول  يتّم  )مل  منا�سب 
املحّدد  املحتوى  جممل 
اأو مّت نقل معلومات غري 

دقيقة(.

يـــ�ـــســـتـــخـــدم الــــطــــالب 
للمعلومات  م�سدرين 
على االأّقل ونوعًا واحدًا 
ولكنهم  الو�سائط  مــن 
املــ�ــســادر  ـــذكـــرون  ي ال 
ـــح.  بــــ�ــــســــكــــل �ـــســـحـــي
الويب  م�رشوع  يربهن 
على  النهائي  والعر�ض 
فهموا  قــد  الــطــالب  اأن 
ــــادة واأخــــذوا  جــيــدًا امل
اجلمهور  االعــتــبــار  يف 
اأّن نطاق  امل�ستهدف اإال 
املعلومات غري منا�سب.

يـــ�ـــســـتـــخـــدم الــــطــــالب 
ـــــــّل مــــن مــ�ــســدريــن  اأق
وو�ــســائــط  للمعلومات 
امل�سادر  يــذكــرون  وال 
ـــح.  بــــ�ــــســــكــــل �ـــســـحـــي
الويب  م�رشوع  يربهن 
على  النهائي  والعر�ض 
يفهموا  مل  الــطــالب  اأن 
جيدًا املادة ومل ياأخذوا 
اجلمهور  االعــتــبــار  يف 
اأن  كــمــا  املــ�ــســتــهــدف. 
نــطــاق املــعــلــومــات غري 

منا�سب.

 

العمل 
التعاويّن

يتعاون الطالب �سمن فريق 
ــر وتــخــطــيــط  ــطــوي ــت عـــمـــل ل
يت�سّمن  اإلـــكـــرتوين  مــوقــع 
املــــــهــــــام، واالأ�ــــســــخــــا�ــــض 
املــــ�ــــســــوؤولــــني، واجلــــــدول 
النهائية،  واملواعيد  الزمني 
م�ساحة  �سمن  ن�رشه  ويتّم 
االإنرتنت  عرب  تعاونية  عمل 
ــفــات غـــوغـــل اأو  )مـــثـــل: مــل
ويكي( حيث ميكن لكل فرد 
يتابع  اأن  الفريق  اأفــراد  من 

م�سار العمل.
جميع  اأّن  الـــوا�ـــســـح  مـــن 
�ساركوا  قــد  الفريق  اأفـــراد 
فيه  اأ�ــســهــمــوا  و  الــعــمــل  يف 
م�ساحة  )�سجل  ــ�ــرشوه  ون

العمل على االإنرتنت(.

اأع�ساء  معظم  تــعــاون 
الـــفـــريـــق عـــلـــى و�ــســع 
جدول زمنّي لالأحداث. 
عملهم  الــطــالب  �سّجل 
ومــهــامــهــم واملــواعــيــد 

النهائية.
معظم  اأّن  الوا�سح  من 
اأع�ساء الفريق اأ�سهموا 

يف امل�رشوع.

عمل غري منتظم للفريق 
يف و�سع خطة للعمل اأو 
جدول زمني لالأحداث. 
م�ساركة  اأكـــيـــدًا  لــيــ�ــض 
الفريق.  اأع�ساء  جميع 
ــــة غــري  ــــم ــــه هــــــــدف امل
ــى  اإل بالن�سبة  وا�ــســح 
الفريق.  اأع�ساء  بع�ض 
اأ�سهام  وا�ــســحــًا  لي�ض 
الفريق  اأع�ساء  جميع 

يف امل�رشوع.

عـــــمـــــل غـــــــري مـــنـــتـــظـــم 
غــيــاب خطة  ــفــريــق.  لــل
ـــــع  ـــــوق لـــــتـــــطـــــويـــــر امل
تام  غياب  االإلــكــرتوين. 
تاأخر  املــهــام.  لــتــوزيــع 
العمل.  ت�سليم  موعد  يف 
ــيــل حــول  دل اأي  غــيــاب 
الفريق  اأع�ساء  تعاون 

الإمتام العمل.
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اختيار 
االأدوات

التخطيط  وثــائــق  يف  يظهر 
الطالب  فرق  اأّن  للم�رشوع 
اأخذت يف االعتبار واختارت 
تطبيقات  و/اأو  اأدوات 
حمـــددة  بــرجمــيــات  و/اأو 
تــتــنــا�ــســب مــــع املـــ�ـــرشوع 
واجلــمــهــور مــن اأجــــل نقل 

معلومات دقيقة. 

من الوا�سح اأّن الطالب 
االعـــتـــبـــار  يف  اأخــــــــذوا 
االأدوات  واخـــــتـــــاروا 
و/ التطبيقات  و/اأو 
املنا�سبة  اأو الربجميات 
وللجمهور  للم�رشوع 
من اأجل نقل املعلومات.

اأّن  وا�ــــســــحــــًا  لـــيـــ�ـــض 
فــــرق الـــطـــالب اأخــــذت 
يف االعــتــبــار واخــتــارت 
و/اأو  الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
املنا�سبة  ــات  الــربجمــي
وللجمهور  للم�رشوع 
من اأجل نقل املعلومات.

فرق  اأن  وا�سحًا  لي�ض 
ــعــوا على  الـــطـــالب اطــل
والتطبيقات  االأدوات 
ـــات  الـــربجمـــي و/اأو 
ــا�ــســبــة لــلــمــ�ــرشوع  املــن
وللجمهور من اأجل نقل 

املعلومات.

 

الو�سائط 
واملحتوى 
والت�سميم 
والت�سّفح

تـــعـــمـــل جـــمـــيـــع اجلــــوانــــب 
الويب  �سفحات  يف  التقنية 
ب�سكل �سحيح وي�سهل على 
امل�ستخدم النهائي ت�سّفحها 

وَفهم حمتواها.

اجلــوانــب  معظم  تعمل 
�ــســفــحــات  الــتــقــنــيــة يف 
�سحيح  ب�سكل  الــويــب 
امل�ستخدم  على  وي�سهل 
الـــنـــهـــائـــي تــ�ــســّفــحــهــا 

وَفهم حمتواها.

اجلــوانــب  بع�ض  تعمل 
�ــســفــحــات  الــتــقــنــيــة يف 
�سحيح  ب�سكل  الــويــب 
امل�ستخدم  على  وي�سهل 
الـــنـــهـــائـــي تــ�ــســّفــحــهــا 

وَفهم حمتواها.

يـــعـــمـــل الــــقــــلــــيــــل مــن 
اجلـــوانـــب الــتــقــنــيــة يف 
ب�سكل  الويب  �سفحات 
ــــواجــــه  �ـــســـحـــيـــح. وي
ــخــدم الــنــهــائــي  ــت ــس ــ� امل
�ـــــســـــعـــــوبـــــات كـــــربى 
وفــهــم  ــحــهــا  ــّف تــ�ــس يف 

حمتواها.

 

 املجموع 

 

المرحلة الثالثة: التحليل

تقييم مدى نجاح خطة الدرس
• ما االأمور التي جنحت وما تلك التي ف�سلت؟	
• ما الذي تقرتحه للتح�سني؟	
• ما املوارد التكنولوجية احلديثة التي باإمكانها اأن حت�ّسن خطة الدر�ض؟	
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النموذج الثاني: خطة الدرس المدمجة بالتكنولوجيا 
عنوان الوحدة: اإقليم �سبه اجلزيرة العربية.

عنوان الدر�ض: حدود �سبه اجلزيرة العربية وظروفها الطبيعية والب�رشية واالقت�سادية.
املادة: اجلغرافيا.

ال�ّسف: ال�ساد�ض )املرحلة املتو�سطة(.

المرحلة األولى: التحضير
المحتوى وأهداف الدرس:

http://www.yemenmoe.net/Student/Basic/6/Geographic.rar   :امل�سدر

   الوحدة الثانية: اإقليم �شبه اجلزيرة العربية                                                        23

الــدر�س الأول :   موقع وحدود �شبه اجلزيرة العربية ................................    24	•
الدر�س الثـاين  :   املظاهر الطبيعية ل�شبه اجلزيرة العربية ............................   28	•
الدر�س الثالث :   ال�صكان والن�صاط االقت�صادي ........................................   31	•

      تقومي الوحدة : ..........................................................................   34

اأهداف الوحدة

نتوقع منك بعد النتهاء من درا�شة هذه الوحدة اأن تكون قادرًا على اأن:

ت�ستوعب املفاهيم الواردة يف درو�ض الوحدة.. 1
تو�سح مواقع اجلوار بني دول �سبه اجلزيرة العربية على خريطة �سيا�سية للوطن العربي.. 2
ت�سف تنوع الظروف الطبيعية والظروف الب�رشية واالقت�سادية يف �سبه اجلزيرة العربية.. 3
تر�سم خرائط طبيعية واقت�سادية الإقليم �سبه اجلزيرة العربية،. 4
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خطة الدرس للهدفين الثاني والثالث
و�ّسح مواقع اجلوار بني دول �سبه اجلزيرة العربية على خريطة �سيا�سية للوطن العربي.	•
�سف تنوع الظروف الطبيعية والظروف الب�رشية واالقت�سادية يف �سبه اجلزيرة العربية.	•

معايير ISTE للطالب ذات الصلة بالدرس )ملحق أ(
• نقل املعلومات واالأفكار بطريقة فاعلة اإلى �رشيحة متنّوعة من اجلمهور با�ستخدام جمموعة من الو�سائط والن�سق.	
تطوير فهم ثقايف ووعي عاملي من خالل التوا�سل مع املتعّلمني االآخرين من ثقافات اأخرى.	•
حتديد موقع املعلومات يف عدد من امل�سادر والو�سائط الرقمية واإعادة تنظيمها وحتليلها وتقييمها وتوليفها 	•

وا�ستخدامها بطريقة اأخالقية.
تقييم م�سادر املعلومات واالأدوات الرقمية واختيارها بناًء على منا�سبتها للمهام املطلوبة.	•
التخطيط لالأن�سطة واإدارتها من اأجل التو�ّسل اإلى حّل اأو اإجناز م�رشوع.	•
اختيار التطبيقات املنا�سبة وا�ستخدامها بطريقة فاعلة ومنتجة.	•

موارد التكنولوجيا المتوافرة )ملحق ب(

موارد األجهزة
خمترب احلا�سوب/ خمترب الهاتف اجلوال/ اأح�رش جهازك اخلا�ض.	•
الدخول اإلى �سبكة االإنرتنت.	•

تطبيقات سطح المكتب
برنامج غوغل اإيرث.	•
معالج الن�سو�ض.	•
برجميات العر�ض.	•
مكتبة الو�سائط املتعددة.	•
�سور، فيديو، حمّرر �سوتّي.	•

أدوات الويب والمراجع
•	http://earth.google.com : غوغل اإيرث
•	http://mapsengine.google.com : حمّرك خرائط غوغل
•	http://tourbuilder.withgoogle.com : برنامج التنّقل االفرتا�سي على غوغل
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المرحلة الثانية: التطوير

نواتج التعّلم المعّززة بالتكنولوجيا )ملحق ت وث(

مقاربة حتّولّيةمقاربة انتقاليةمقاربة تقليدية

 اأهــــداف الـــوحـــدة: بعد 
انـــتـــهـــاء هـــــذه املـــــــادة، 
يتمكن  اأن  املــتــوقــع  مــن 

الطالب من:

 نواجت التعّلم املعّززة بالتكنولوجيا: جتدون 
التي  التعّلم  اأن�سطة  حــول  اأمثلة  يلي  فيما 
التكنولوجيا  لدمج  املعّلم  يطّورها  اأن  ميكن 
يف التدري�ض بهدف حتقيق اأهداف الوحدة.

 نواجت التعّلم القائمة على املعايري: جتدون فيما 
يلي اأمثلة مقّدمة للمعّلم حول كيفية تطوير اأن�سطة 
ا�سرتاتيجية  يف  الطالب  اإ�رشاك  �ساأنها  من  تعّلم 
التعّلم املتمحور حول الطالب يف العامل احلقيقي.  

املـــفـــاهـــيـــم  �ـــــــرشح   .1
درو�ــــــض  يف  الـــــــــــواردة 

الوحدة.

عنا�رش  عــلــى  يــحــتــوي  عــر�ــســًا  �ــســمــم   .1
متعددة الو�سائط جت�ّسد املفاهيم االأ�سا�سية 
التي مّتت درا�ستها يف هذه الوحدة )و�سع 
اإلى  ال�سف  وتق�سيم  املفاهيم  بهذه  الئحة 

فرق عمل(.

يقوم املعلم باإ�رشاك الطالب يف م�رشوع تعاوين 
عاملي )ال�سف امل�سطح و�سبكة التعليم، واملوارد 
على   Taking IT Global وبــرنــامــج  العاملية، 
»زمــالء« مع  الطالب  ي�سبح  املثال( حيث  �سبيل 

طالب من دولة اأخرى.
 

يقوم الطالب بتقييم وحت�سني وت�سحيح جولتهم 
املــتــواجــدون  الــطــالب  االفــرتا�ــســّيــة كــي يفهمها 
من  مــزيــد  )حتــديــد  اأف�سل  ب�سكل  اآخـــر،  بلد  يف 
ــة  املــ�ــســطــلــحــات، وتـــقـــدمي تــفــ�ــســريات اإ�ــســافــّي

للتقاليد(.
 

بيئة  على  االفرتا�سّية  جولتهم  الــطــالب  ين�رش 
�سائر  مع  ليتعاونوا  ت�ساركية  اإلكرتونية  تعّلم 
فيديو  ات�سال  املعلم  ُيجري  ال�سف.  يف  الزمالء 
عرب �سكايب مع زمالئهم يف ال�سف فيما ي�ساهد 
ــهــم ويــطــرحــون  الـــطـــالب مـــن الــ�ــســفــني جــوالت

االأ�سئلة.
يدير املعلم نقا�سًا حول وجوه ال�سبه واالختالف 
التوقيت،  )مــثــل:  املجتمعني  اأو  الــبــلــديــن  بــني 

والطق�ض، والطعام.. اإلخ(.

مـــواقـــع  تـــو�ـــســـيـــح   .2
�سبه  دول  بــني  اجلــــوار 
على  العربية  اجلــزيــرة 
للوطن  �سيا�سية  خريطة 

العربي.
 

جولة  لت�سميم  املنا�سبة  االأداة  اخــرت   .2
ال�سوء  ت�سليط  مــع  ونــ�ــرشهــا  افــرتا�ــســيــة 
عــلــى اخلــ�ــســائــ�ــض الــطــبــيــعــيــة والــبــ�ــرشيــة 
�سبه  دول  مــن  دولــــة  لــكــل  واالقــتــ�ــســاديــة 

اجلزيرة العربية.

3. �سف تنوع الظروف 
ـــظـــروف  الــطــبــيــعــيــة وال
واالقت�سادية  الب�رشية 
اجلـــــزيـــــرة  �ــــســــبــــه  يف 

العربية.
 

3.  ُيجمع مع الهدف الثاين.

4. ر�سم خرائط طبيعية 
�سبه  الإقليم  واقت�سادية 

اجلزيرة العربية.

اجلغرافّية  اخلــرائــط  حمــّرك  ا�ستخدم   .4
العربية  اجلــزيــرة  ل�سبه  خريطة  لت�سميم 

ون�رشها.
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إجراءات التعليم المقترحة
على  ال�سوء  ت�سليط  مع  ون�رشها  افرتا�سية  جولة  لت�سميم  املنا�سبة  االأداة  اخرت  والثالث:  الثاين  الهدفان 

اخل�سائ�ض الطبيعية والب�رشية واالقت�سادية لكل دولة من دول �سبه اجلزيرة العربية.

اأعط الطالب مقدمة عن اجلوالت اجلغرافية االفرتا�سية وقّدم لهم بع�ض االأمثلة حولها.. 1
زّود الطالب بروابط لتطبيقات قائمة على �سطح املكتب والويب التي من املمكن اأن ي�ستخدمونها من اأجل . 2

اإن�ساء جوالت جغرافية افرتا�سية.
ا�ستخدام . 3 خالل  من  افرتا�سية  جولة  ت�سميم  عملية  يظهر  احلا�سوب  عرب  م�سجل  فيديو  �سّمم  زّود/ 

التطبيقات املتوافرة.
ق�ّسم ال�سف اإلى خم�سة فرق.. 4
برنامج . 5 اأو   EARN العاملية  واملوارد  التعليم  �سبكة  اأو  امل�سطح  ال�سف  برنامج  خالل  من  رابطًا  اأن�سئ 

اأو برامج مماثلة لل�سماح للطالب بالتعاون مع زمالء لهم يف دول خمتلفة الإجراء بحث   TakingITGlobal
حول اخل�سائ�ض الطبيعية والب�رشية واالقت�سادية التي متّيز كل دولة من دول �سبه اجلزيرة العربية.

اطلب من كل طالب اأن يقّدم اأعمااًل رقمّية اأ�سيلة متّثل بلده بهدف دجمها يف جولته االفرتا�سية.. 6
اطلب من كل فريق اأن يتعاون يف عملية تقييم املوارد امل�سرتكة.. 7
�سيناريو . 8 كتابة  بالفرق  يجدر  افرتا�سية.  جولة  ي�سّمم  كي  رقمية  اأدوات  يختار  اأن  فريق  كل  من  اطلب 

وت�سميم جولة افرتا�سّية.
اطلب من اأع�ساء كل فريق اأن يتعاونوا مع بع�سهم لت�سميم وتخطيط واإدارة اأن�سطة تهدف اإلى تطوير . 9

اجلولة االفرتا�سية واإمتامها.
اطلب من كل فريق اأن يت�سارك رابط منتجه النهائي مع االآخرين. ويجب على الطالب اأن يقّدموا رابطًا من . 10

خالل نظام اإلكرتوين مثل: مناذج غوغل، اأو نظام اإدارة التعلم ف�صاًل عن تقدمي و�صف للجولة. 

مقاربات التمايز )ملحق ج(
بالن�سبة اإلى الطالب البارع يف الريا�سيات: �سمم جدواًل ور�سومًا بيانيًة للمقارنة تت�سمن االأرقام التي مّت . 1

احل�سول عليها فيما يتعّلق باخل�سائ�ض الطبيعية والب�رشية واالقت�سادية لكل دولة من دول �سبه اجلزيرة 
العربية.

�سّمم مل�سقًا ُيظهر اخل�سائ�ض الطبيعية والب�رشية واالقت�سادية املهمة التي تتمّتع بها كل دولة من دول . 2
�سبه اجلزيرة العربية.

�سّمم ق�سة رقمية حول خ�سائ�ض �سبه اجلزيرة العربية مع لقطات فيديو لكل دولة.. 3
ميكنك اأن ت�ستخدم اجلدول يف امللحق )هـ( للتفكري حول كيفية ت�سميم اأو تعديل اأن�سطة تعّلم ملختلف اأنواع . 4

الذكاء لدى الطالب واهتماماتهم. 
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التقييم األصيل )ملحق هـ(
مقياس تقييم األداء 

مثايل 
)4 نقاط(

متقن
)3 نقاط(

بحاجة اإلى تطوير
)نقطتني(

مبتدئ
العالمة)نقطة واحدة(

ا�سرتاتيجية 
املحتوى

ـــــــــحـــــــــّدد الــــــطــــــالب  ي
مـــ�ـــســـادر املــعــلــومــات 
الـــمحليـــــة واالإقليميـــــة 
ويقّيمونها  الــمنا�ســـــبة 
عن  ف�ساًل  ويختارونها 
الو�سائط  اأنــواع  جميع 
اأو  والفيديو  )ال�سور 
ال�سمعّية(  الــو�ــســائــل 

لت�سميم م�رشوعهم.

م�سادر  الطالب  يحّدد 
ــيــة  املـــعـــلـــومـــات املــحــل
واالإقـــلـــيـــمـــيـــة وجــمــيــع 
ـــط  ـــائ ـــس ـــو� اأنــــــــــــواع ال
اأو  والفيديو  )ال�ســـــور 
ال�ســـــمعّية(  الو�ســـــائل 
ويــــ�ــــســــتــــخــــدمــــونــــهــــا 

لت�سميم م�رشوعهم.

م�سادر  الطالب  يحّدد 
ــيــة  املـــعـــلـــومـــات املــحــل
واالإقــــلــــيــــمــــيــــة. ثــمــة 
اختيار  يف  قليل  تــنــّوع 
ـــــــواع الـــو�ـــســـائـــط يف  اأن

م�رشوعهم.

ب�سكل  ــطــالب  ال ــحــّدد  ي
عـــ�ـــســـوائـــي مـــ�ـــســـادر 
ــيــة  املـــعـــلـــومـــات املــحــل
واالإقــــلــــيــــمــــيــــة. كــمــا 
يــــخــــتــــارون جمــمــوعــة 
الو�سائط  مــن  �سغرية 

يف م�رشوعهم.

 

العمل 
التعاويّن 

�سمن  الـــطـــالب  يــعــمــل 
ــاون  ــع ــت ـــق عـــمـــل ي فـــري
مـــــع فـــــــرق اإقـــلـــيـــمـــيـــة 
بــ�ــســكــل فـــاعـــل بــهــدف 
للجولة  خــطــة  تــطــويــر 
املطلوبة  املهام  تت�سمن 
واالأ�سخا�ض امل�سوؤولني 
واجلـــــــــــدول الـــزمـــنـــي 
فـــ�ـــســـاًل عــــن املـــواعـــيـــد 
الوا�سح  من  النهائية. 
اأّن جميع اأفراد الفريق 
وتوا�سلوا  اأ�سهموا  قد 
ــعــ�ــســهــم طــــوال  مــــع ب

امل�رشوع.

اأع�ساء  معظم  يتعاون 
ــى تــطــويــر  الـــفـــريـــق عــل
لالأحداث  زمني  جــدول 
فـــ�ـــســـاًل عــــن حــ�ــســول 
فرق  مع  متكّرر  تعاون 

اإقليمية.
ب�سجل  الطالب  يحتفظ 

لعملهم يوّثق املهام
واملـــواعـــيـــد الــنــهــائــيــة. 
معظم  اأن  الوا�سح  من 
اأع�ساء الفريق اأ�سهموا 

يف امل�رشوع.

يكون العمل غري منتظم 
بني اأع�ساء فريق العمل 
الفريق  مــع  اأو  املحّلي 
دليل  من  ما  االإقليمّي. 
ــول  ـــى حــ�ــس كــــــاف عـــل
توزيع  للتعاون.  توثيق 
املـــــهـــــام غـــــري وا�ـــســـح 
بع�ض  اإلـــــى  بــالــنــ�ــســبــة 
العمل.  فــريــق  اأعــ�ــســاء 
حول  كاف  دليل  من  ما 
اأع�ساء  جميع  م�ساهمة 

الفريق يف امل�رشوع.

يـــكـــون عـــمـــل الــفــريــق 
ــمــة غــيــاب  حمــــــدودًا وث
خلطة وا�سحة لت�سميم 
اجلـــــولـــــة. غـــيـــاب تـــام 
لتوزيع املهام. تاأخري يف 
يوجد  ال  العمل.  ت�سليم 
اإلـــى  يــ�ــســري  دلـــيـــل  اأي 
الفريق  اأع�ساء  تعاون 
املـــحـــلـــي مــــع اأعـــ�ـــســـاء 

الفريق االإقليمّي.

 

اختيار 
االأدوات 

وا�ستخدام 
التطبيقات

ــائــق  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وث يف  يـــظـــهـــر 
الــتــخــطــيــط لــلــمــ�ــرشوع 
اأّن فرق الطالب اأخذوا 
يف االعــتــبــار واخــتــاروا 
و/ وتطبيقات  اأدوات 

حمــددة  بــرجمــيــات  اأو 
تـــنـــا�ـــســـب املـــــ�ـــــرشوع 
واجلمهور من اأجل نقل 

معلومات دقيقة. 

الطالب  فــرق  اأّن  يتبنّي 
االعـــتـــبـــار  يف  اأخـــــــــذوا 
اأدوات  ــتــاروا  ـــ ـــ ـــ ـــ واخـــ
و/ وتــطــبــيــقـــــــــــــــــات 

مالئمة  بــرجمــيــات  اأو 
وللجمهور  للم�رشوع 
من اأجل نقل املعلومات.

على  كافية  ــة  اأدل من  ما 
اأّن فرق الطالب اأخذوا 
التطبيقات  االعتبار  يف 
ــة لــلــمــ�ــرشوع  ــب ــا�ــس ــن امل
وللجمهور من اأجل نقل 

املعلومات.

مــــا مــــن اأدلــــــــة كــافــيــة 
الــطــالب  فـــرق  اأن  عــلــى 
االأدوات  عــلــى  اطــلــعــت 
و/اأو  ـــات  ـــربجمـــي وال
الــتــطــبــيــقــات املــنــا�ــســبــة 
وللجمهور  للم�ســـــروع 
من اأجل نقل املعلومات.

 

 املجموع
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 المرحلة الثالثة: التحليل

تقييم مدى نجاح خطة الدرس
ما االأمور التي جنحت وما االأمور التي ف�سلت؟	•
ما الذي تقرتحه للتح�سني؟	•
ما املوارد التكنولوجية احلديثة التي باإمكانها اأن حت�ّسن خطة الدر�ض؟	•
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النموذج الثالث:  خطة الدرس المدمجة بالتكنولوجيا 
عنوان الوحدة: موؤ�س�سات وخدمات.

عنوان الدر�ض: اأهمية اخلدمات احلكومية وغري احلكومّية يف خمتلف جماالت التنمية.
املادة: تربية مدنية.

ال�ّسف: الرابع )املرحلة االبتدائية(.

المرحلة األولى: التحضير

المحتوى وأهداف الدرس:
http://www.yemenmoe.net/Student/Basic/4/Socialstudies.rar :امل�سدر

   الوحدة الثالثة : موؤ�ش�شات وخدمات                                                                            50
الــدر�س الأول :   التعليم .....................................................................    51	•
الدر�س الثـاين  :   ال�شحة .....................................................................   55	•
الدر�س الثالث :   املــــــــرور ..................................................................   59	•
الدر�س الرابع :   املياه ........................................................................   61	•
الدر�س اخلام�س :   الإعالم ...................................................................   63	•
الدر�س ال�شاد�س :   الرعاية الجتماعية .....................................................   66	•

      تقومي الوحدة : ...............................................................................   69

اأهداف الوحدة

يتوقع منك بعد درا�شة هذه الوحدة اأن:
ت�ستوعب مفهوم املوؤ�س�سات اخلدمية وماي�سمله من مفاهيم فرعية.. 1
تعطي اأمثلة على اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية يف وطنك.. 2
تبني اأهمية التعاون مع رجال املرور واملحافظة على قواعد ال�سري.. 3
تقدر دور و�سائل االإعالم املختلفة يف اليمن يف ن�رش الوعي.. 4
تقدر اأهمية اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سات احلكومية والهيئات التطوعية يف املجاالت املختلفة للتنمية.. 5
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خطة الدرس لتحقيق الهدفين الثاني والخامس
اأعط اأمثلة حول اخلدمات التي تقّدمها املنظمات احلكومية وغري احلكومية يف بلدك.	•
قّدر اأهمية اخلدمات التي تقّدمها املنظمات احلكومية وغري احلكومّية يف خمتلف جماالت التنمية.	•

معايير ISTE للطالب)ملحق أ(
ابتكار اأعمال اأ�سيلة كو�سيلة من و�سائل التعبري الفردي اأو اجلماعي.	•
االإ�سهام يف م�ساريع جماعية من اأجل اإن�ساء اأعمال اأ�سيلة اأو حّل امل�سكالت.	•
التخطيط لالأن�سطة واإدارتها من اأجل التو�ّسل اإلى حّل اأو اإجناز م�رشوع.	•
فهم نظم التكنولوجيا وا�ستخدامها.	•

موارد التكنولوجيا المطلوبة )ملحق ب(
مــــوارد الأجــهـزة:

خمترب احلا�سوب، خمترب الهاتف اجلوال، اأح�رش جهازك اخلا�ض.	•
الدخول اإلى �سبكة االإنرتنت.	•

تطبيقات سطح المكتب
معالج الن�سو�ض.	•
برجميات التقدمي.	•
مكتبة الو�سائط املتعددة.	•
برجميات حترير ال�سور.	•
برجميات الن�رش املكتبي.	•
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المرحلة الثانية : التطوير

نواتج التعّلم المعّززة بالتكنولوجيا )ملحق ب و جــ(

مقاربة حتّولّيةمقاربة انتقاليةمقاربة تقليدية

 اأهـــــداف الـــوحـــدة: بــعــد االنــتــهــاء من 
اأن يتمكن الطالب  املتوقع  الدر�ض، من 

من :

 نواجت التعّلم املعّززة بالتكنولوجيا: جتدون 
التي  التعّلم  اأن�سطة  حــول  اأمثلة  يلي  فيما 
التكنولوجيا  لدمج  املعّلم  يطّورها  اأن  ميكن 

يف التدري�ض كي يحقق اأهداف الوحدة.

القائمة على املعايري: جتدون  التعّلم   نواجت 
كيفية  حــول  للمعّلم  مقّدمة  اأمثلة  يلي  فيما 
تطوير اأن�سطة التعّلم التي ُت�رشك الطالب يف 
الطالب  حول  املتمحور  التعّلم  ا�سرتاتيجية 

يف العامل احلقيقي.  

1. ا�رشح مفهوم املوؤ�س�سات اخلدماتية 
وما ي�سمله من مفاهيم فرعية.

1. �سمم مل�سق اأو ن�رشة اإعالنية تت�سمن 
تــقــوم بــه منظمات اخلــدمــات  الـــذي  ـــدور  ال

االجتماعية يف جمتمعك.
مرتكزين  رقــمــّيــة  اأداة  الــطــالب  ي�ستخدم 
هذا  خالل  من  اكت�سبوها  التي  املعرفة  على 
لــلــراأي  ا�ــســتــطــالعــًا  لي�سمموا  املـــ�ـــرشوع، 

يوزعونه على زمالئهم يف املدر�سة.
 

بيئة  على  الرقمّية  ق�ستهم  الطالب  ين�رش 
متناول  يف  تكون  ت�ساركية  اإلكرتونية  تعّلم 
ـــاًء عن  �ــســائــر الـــزمـــالء يف املـــدر�ـــســـة. وبـــن
الق�س�ض الرقمية، يجيب الزمالء يف املدر�سة 
الراأي  ا�ستطالع  يف  املطروحة  االأ�سئلة  على 
ممار�ستها  يف  يرغبون  التي  املهنة  لتحديد 
اأفراد  يتّوالها  التي  واملنا�سب  امل�ستقبل  يف 

عائالتهم.
 

اإطار  يف  ويحللونها  البيانات  الطالب  يحّمل 
االأ�سئلة التالية:

ما املهنة املرغوبة لدى الطالب؟	•
اأفــراد 	• بــني  االأكـــرث �سيوعًا  املهنة  مــا هــي 

عائالت الطالب؟
�سّجل اال�ستنتاجات حول االأ�سباب. 

التي  عــلــى اخلـــدمـــات  اأمــثــلــة  اأعــــط   .2
وغري  احلكومية  املوؤ�س�سات  تقدمها 

احلكومية يف وطنك.

بالو�سائط  غنية  رقــمــّيــة  ق�سة  �سمم   .2
مهنيني  مــع  ملــقــابــالت  فــيــديــو  وت�سجيالت 
املــيــاديــن  مــن  مــيــدان  كــل  يف  متخ�س�سني 
امدادات  املــرور،  اإدارة  ال�سحة،  )الرتبية، 
ـــل االإعـــــــــالم واخلــــدمــــات  ـــائ ـــس املـــــيـــــاه، و�

االجتماعية(.

3. بنّي اأهمية التعاون مع رجال املرور، 
واملحافظة على قواعد املرور.

3.  �سمم مل�سقًا يظهر ر�سومات وتف�سريات 
حول م�ساكل املرور االأكرث �سيوعًا.

4. قّدر دور و�سائل االإعالم املختلفة يف 
اليمن يف ن�رش الوعي.

4. ابحث عن من�سورات رقمّية حملّية تعك�ض 
دور و�سائل االإعالم يف تعزيز الوعي املتعلق 

بامل�ساكل االجتماعية يف جمتمعك.

تقدمها  التي  اخلدمات  اأهمية  قــّدر   .5
ــة والــهــيــئــات  املــوؤ�ــســ�ــســات احلــكــومــي

التطوعية يف املجاالت املختلفة للتنمية.
5. ُيجمع مع الهدف الثاين.
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إجراءات التعليم المقترحة
الهدفان الثاين والثالث: �سمم ق�سة رقمّية غنية بالو�سائط وت�سجيالت فيديو ملقابالت مع مهنيني متخ�س�سني 
يف كل ميدان من امليادين )الرتبية، ال�سحة، اإدارة املرور، امدادات املياه، و�سائل االإعالم واخلدمات االجتماعية(.

ق�ّسم ال�سف اإلى فرق يتاأّلف كل فريق منها من خم�سة طالب.. 1
اأطلب من كل فريق اأن يختار خم�سة مهنيني متخ�س�سني: معلم، طبيب، �رشطي مرور، موّزع مياه و�سحايف . 2

على �سبيل املثال.
اأطلب من كل فريق اأن يح�رّش جمموعة من االأ�سئلة لطرحها يف خالل املقابالت التي �سيجريها مع املهنيني . 3

بهدف تّعرف كيف يقوم هوؤالء بخدمة جمتمعهم.
اأطلب من كل فرد من اأفراد الفريق اأن يجري مقابلة مع مهني. يجب على الطالب اأن ُي�سّجل املقابلة من . 4

خالل الت�سجيل ال�سوتّي و/اأو الفيديو بعد طلب االإذن من املهني.
اأطلب من كل فرد من اأفراد الفريق اأن يعطي راأيه حول املحتوى الذي بحث عنه �سائر الفرق.. 5
اأطلب من كل فريق اأن يعمل على اإن�ساء عر�ض يت�سمن جميع املعلومات وال�سور والت�سجيالت ال�سوتّية . 6

والفيديو التي مّت جمعها.
اأطلب من كل فريق اأن يعر�ض ق�سّته الرقمية على زمالئه يف ال�ّسف.. 7
 

مقاربات التمايز )ملحق هــ(
�سّمم عر�سًا يت�سمن �سورًا بداًل من ت�سجيالت �سوتية وفيديو.. 1
املياه، . 2 وامدادات  املرور،  واإدارة  وال�سحة،  الرتبية،  من  كل  يعترب  كيف  فيه  تروي  ًّا  �سفهيـ �سّمم عر�سًا 

ومهنيي اخلدمات االجتماعية، عنا�رش مهّمة بالن�سبة اإلى املجتمع وبالن�سبة اإلينا؟ وملاذا؟
�سّمم مل�سقًا اأو كتيبًا يحتوي على ن�سو�ض و�سور ت�سّلط ال�سوء على دور كل من املهنيني الذين اأجريت . 3

املقابلة معهم.
ميكنك اأن ت�ستخدم اجلدول يف امللحق )هـ( للتفكري حول كيفية ت�سميم اأو تعديل اأن�سطة التعّلم لتتما�سى مع . 4

الذكاءات لدى الطالب واهتماماتهم. 
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التقييم األصيل )ملحق ح(
مقيا�ض تقييم االأداء 

مثايل 
)4 نقاط(

متقن
)3 نقاط(

بحاجة اإلى تطوير
)نقطتني(

مبتدئ
العالمة)نقطة واحدة(

ــــــمــــــل  ــــــع ال
التعاويّن

يــتــعــاون الــطــالــب مــع كل 
فرد من اأفراد فريق العمل 
ق�سة  ت�سميم  اأجــــل  مــن 
ــة ممـــّيـــزة. يــتــعــاون  رقــمــّي
الطالب مع بع�سهم بع�سًا 
لــو�ــســع اأ�ــســئــلــة املــقــابــلــة 
ون�رشه  فيديو  ولت�سوير 
مـــع �ــســائــر الـــزمـــالء عند 

الوقت املطلوب. 

يـــتـــعـــاون الـــطـــالـــب مــع 
مــعــظــم اأفـــــــــراد فــريــق 
ت�سميم  اأجل  من  العمل 
ــزة.  ــة ممــّي قــ�ــســة رقــمــّي
اإعــداد  يف  الطالب  ينجح 
الفيديو  ون�رش  املقابلة 
مـــع زمـــالئـــه يف الــوقــت 

املطلوب.

ب�سكل  الطالب  يتعاون 
�سائر  مــع  منتظم  غــري 
اأفـــــراد الــفــريــق بــهــدف 
رقمّية.  ق�سة  ت�سميم 
اإعــداد  يف  الطالب  ينجح 
املقابلة ويف ن�رش ال�سور 
مع  فقط  املعلومات  اأو 

�سائر اأع�ساء الفريق.

مــا مــن دلــيــل كــاف على 
تعاون الطالب مع �سائر 
اأجل  من  الفريق  اأفـــراد 
رقمية.  ق�سة  ت�سميم 
اأن  ـــب  ـــطـــال ال يــــحــــاول 
يجري مقابلة واأن ين�رش 
ـــومـــات فـــقـــط مــع  املـــعـــل

�سائر اأع�ساء الفريق.

 

ا�ــــــســــــالــــــة 
ــــــمــــــل  ــــــع ال

وال�رشد 

مقابالت  الطالب  يجرى 
مـــوّجـــهـــة مــــع مــهــنــيــني 
فيديو  مقاطع  وي�سّور 
وا�سحة. ي�سّمم الطالب 
قــ�ــســة رقــمــيــة �ــســامــلــة 
جتـــمـــع املــــقــــابــــالت مــع 
جميع املهنيني ف�ساًل عن 

�رشد وا�سح لالأحداث.

مقابالت  الطالب  يجرى 
مـــع مــهــنــيــني ويــ�ــســّور 
وا�سحة.  فيديو  مقاطع 
ق�سة  الــطــالــب  يــ�ــســّمــم 
رقمية تت�سمن املقابالت 
ــيــني  مـــــع جـــمـــيـــع املــهــن
وا�سح  �رشد  عن  ف�ساًل 

لالأحداث.

مقابالت  الطالب  يجرى 
ــيــني. يــ�ــســّمــم  مـــع مــهــن
ــب قــ�ــســة رقــمــيــة  ــطــال ال
جتمع �سورًا اأو مقاطع 
املقابالت  ملعظم  فيديو 
عن  ف�ساًل  املهنيني  مــع 

�رشد مقبول لالأحداث.

مقابالت  الطالب  يجرى 
ــيــني. يــ�ــســّمــم  مـــع مــهــن
ــب قــ�ــســة رقــمــيــة  ــطــال ال
جتـــمـــع اأعــــمــــال بــعــ�ــض 
املهنيني ف�ساًل عن �رشد 

�سعيف لالأحداث.

 

تـــخـــطـــيـــط 
املــعــلــومــات 

وت�سل�سلها

يخّطط الطالب وينجح يف 
اإن�ساء ق�سة رقمّية مبدعة 

ومت�سل�سلة منطقيًا.
يــوّثــق الــطــالــب   مرحلة 
الـــتـــخـــطـــيـــط وخمــتــلــف 
الق�سة  تــطــويــر  مــراحــل 

الرقمّية.

يخطط الطالب وينجح يف 
اإن�ساء ق�سة رقمّية مبدعة 

ومت�سل�سلة منطقيًا.
يوّثق الطالب   ب�سكل غري 
التخطيط  مرحلة  منتظم 
وخمتلف مراحل تطوير 

الق�سة الرقمّية.

وينجح  الطالب  يخّطط 
يف ت�سميم ق�سة رقمّية. 
يــوّثــق الــطــالــب   ب�سكل 
ــة  غــــري مــنــتــظــم مــرحــل
الــتــخــطــيــط وخمــتــلــف 
الق�سة  تطوير  مــراحــل 

الرقمّية.

ق�سة  ــب  ــطــال ال يــنــ�ــســئ 
رقمّية بدائية.

 
توثيق  يف  الطالب  يف�سل 
ــــة الـــتـــخـــطـــيـــط  مــــرحــــل
وخمتلف مراحل تطوير 

الق�سة الرقمّية.

 

حمــــــتــــــوى 
ــائــط  ــس ــو� ال
وا�ستخدام 

التطبيقات 

اأدوات  ي�ستخدم الطالب 
ت�سوير الفيديو واأدوات 
الــتــ�ــســجــيــل الــ�ــســوتــي 
تــ�ــســحــيـــــــــــح  واأدوات 
واأدوات  الــ�ــســــــــــــــــــــــــــور 
العر�ض ف�ساًل عن �سائر 
ت�ساعد  التي  التطبيقات 
رقمّية  ق�ّسة  ت�سميم  يف 

مبهارة عالية.

ب�سكل  الطالب  ي�ستخدم 
ت�سوير  اأدوات  منا�سب 
واأدوات  الــــفــــيــــديــــو 
الــتــ�ــســجــيــل الــ�ــســوتــي 
تــ�ــســحــيـــــــــــح  واأدوات 
واأدوات  الــ�ــســــــــــــــــــــــــــور 
العر�ض ف�ساًل عن �سائر 
ت�ساعد  التي  التطبيقات 
يف ت�سميم ق�ّسة رقمّية.

ب�سكل  الطالب  ي�ستخدم 
ت�سوير  اأدوات  عـــادي 
واأدوات  الــــفــــيــــديــــو 
الــتــ�ــســجــيــل الــ�ــســوتــي 
تــ�ــســحــيـــــــــــح  واأدوات 
واأدوات  الــ�ــســــــــــــــــــــــــــور 
العر�ض ف�ساًل عن �سائر 
ت�ساعد  التي  التطبيقات 
يف ت�سميم ق�ّسة رقمّية.

ـــب  ـــطـــال ـــخـــدم ال ـــت ـــس ـــ� ي
اأدوات  بدائية  بطريقة 
الو�سائط لت�سميم ق�ّسة 

رقمّية.

 

 املجموع

www.abegs.org
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المرحلة الثالثة: التحليل

تقييم مدى نجاح خطة الدرس
ما االأمور التي جنحت؟ وما تلك التي ف�سلت؟	•
ما الذي تقرتحه للتح�سني؟	•
ما املوارد التكنولوجية احلديثة التي باإمكانها اأن حت�ّسن خطة الدر�ض؟	•

www.abegs.org
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الملحق أ: 

معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم ISTE للطالب

1. اإلبداع واالبتكار:
يبـــدي الطالب قدرة عالية يف ا�ســـتخدام مهـــارات التفكري االإبداعـــي اأثناء بناء معارفهم، وميتلكـــون القدرة على 

تطوير منتجات وعمليات ابتكارية با�ستخدام التكنولوجيا، وذلك من خالل:
تطبيق املعارف املكت�سبة من اأجل ابتكار اأفكار ومنتجات وعمليات جديدة.أ. 
ابتكار اأعمال اأ�سيلة كو�سيلة من و�سائل التعبري الفردي اأو اجلماعي.ب. 
ا�ستخدام النماذج واملحاكاة ملحاولة فهم االأنظمة وامل�سائل املعّقدة.ج. 
حتديد االجتاهات وعر�ض االحتماالت.د. 

2. التواصل والتعاون:
ي�ســـتخدم الطالب الو�ســـائط والبيئات الرقمية من اأجل التوا�ســـل مع االآخرين والتعاون معهم عن ُبعد، بهدف 

دعم التعّلم الفردي واالإ�سهام يف تعّلم االآخرين، ف�ساًل عن:
التفاعل مع زمالئهم اأو مع اخلرباء اأو مع اأ�سخا�ض اآخرين والتعاون معهم ون�رش ما تو�سلوا اإليه با�ستخدام أ. 

جمموعة من البيئات والو�سائط الرقمية.
نقل املعلومات واالأفكار بطريقة فاعلة اإلى �رشيحة متنّوعة من اجلمهور با�ســـتخدام جمموعة من الو�ســـائط ب. 

والن�سق.
تطوير فهم ثقايف ووعي عاملي من خالل التوا�سل مع املتعّلمني االآخرين من ثقافات اأخرى.ج. 
االإ�سهام يف م�ساريع جماعية من اأجل اإن�ساء اأعمال اأ�سيلة اأو حّل امل�سكالت.د. 

3. البحث عن المعلومات و إجادة استخدامها:
ي�ستخدم الطالب االأدوات الرقمية جلمع املعلومات وتقييمها وا�ستخدامها، ف�ساًل عن:

و�سع خطط من اأجل توجيه البحث.أ. 
ايجـــاد املعلومات يف عدد من امل�ســـادر والو�ســـائط الرقميـــة واإعادة تنظيمهـــا وحتليلها وتقييمهـــا وتوليفها ب. 

وا�ستخدامها بطريقة اأخالقية.
تقييم م�سادر املعلومات واالأدوات الرقمية واختيارها بناًء على منا�سبتها للمهام املطلوبة.ج. 
معاجلة البيانات واإعداد تقرير باأهم النتائج.د. 

www.abegs.org
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4. التفكير الناقد وحّل المشاكل واتخاذ القرارات
ي�ســـتخدم الطالب مهارات التفكري الّناقد من اأجل التخطيط الإجراءات البحث واإدارة امل�ســـاريع وحّل امل�سكالت 

واتخاذ قرارات مبنية على معلومات وافية با�ستخدام االأدوات واملوارد الرقمية املالئمة، ف�ساًل عن:
حتديد امل�ساكل االأ�سا�سية وامل�سائل املهّمة للتحقق فيها.أ. 
التخطيط لالأن�سطة واإدارتها من اأجل التو�ّسل اإلى حّل اأو اإجناز م�رشوع.ب. 
جمع البيانات وحتليلها من اأجل حتديد احللول و/اأو اتخاذ القرارات املنا�سبة.ج. 
ا�ستخدام عمليات متعّددة ونظائر خمتلفة من اأجل التو�ّسل اإلى حلول بديلة.د. 

5. المواطنة الرقمية
ًّا  يبدي الطالب فهمًا للق�سايا االإن�سانية والثقافية واالجتماعية املرتبطة بالتكنولوجيا ويعتمدون �سلوكًا قانونيـ

ًّا جتاهها، ف�ساًل عن: واأخالقيـ
ا�ستخدام املعلومات والتكنولوجيا بطريقة اآمنة وقانونية وم�سوؤولة والدفاع عن هذا االجتاه.أ. 
اعتماد موقف اإيجابي جتاه ا�ستخدام التكنولوجيا يدعم التعاون والتعّلم واالإنتاجية.ب. 
اإبداء م�سوؤولية فردية اإزاء التعّلم مدى احلياة.ج. 
تاأدية دور قيادي يف اعتماد املواطنة الرقمية.د. 

6. المفاهيم والعمليات التكنولوجية
يبدي الطالب فهمًا �سليمًا ملفاهيم التكنولوجيا ونظمها وعملياتها، ف�ساًل عن:

فهم نظم التكنولوجيا وا�ستخدامها.أ. 
اختيار التطبيقات املنا�سبة وا�ستخدامها بطريقة فاعلة ومنتجة.ب. 
حتديد اخللل يف النظم والتطبيقات وت�سحيحه.ج. 
توظيف املعارف املكت�سبة يف تعّلم تقنيات تكنولوجية جديدة.د. 

www.abegs.org
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ISTE الملحق ب: أدوات البرمجيات ومفاهيم واردة في معايير

1. الإبداع والبتكار:
يبـــدي الطالب قـــدرة عالية يف ا�ســـتخدام 
مهـــارات التفكـــري االإبداعـــي اأثنـــاء بناء 
معارفهم وميتلكـــون القدرة على تطوير 
منتجـــات وعمليات ابتكارية با�ســـتخدام 

التكنولوجيا.

برنامج »غوغل اإيرث« - اكت�ســـاف - 	•
جوالت ميدانية افرتا�سية.

برنامج معاجلة الن�سو�ض »وورد«- 	•
كتابة ن�سو�ض، ر�سائل، تقارير.

برنامـــج »اإك�ســـل«- اإعـــداد جـــداول، 	•
ر�ســـوم بيانيـــة، اإح�ســـاءات، اإجـــراء 

ح�سابات.
ت�ســـميم 	• بوينـــت«-  »بـــاور  برنامـــج 

عرو�ض تفاعلية.
برنامج »ببل�رش«- ت�سميم مل�سقات، 	•

ن�رشات اإعالنية، كتّيبات.
تعديـــل 	•  - »فوتو�ســـوب«  برنامـــج 

ال�سور، م�ساريع فنية اإبداعية.
ت�ســـميم 	• ميكـــر«-  »مـــويف  برنامـــج 

فيديو، برامج تعليمية، اإعالنات.
برنامـــج »اأودا�ســـيتي«- بـــث رقمـــي 	•

للملفات امل�سموعة اأو املرئية.
»بلوغر«- اإن�ساء مدونة.	•
م�ساحات ويكي- ت�سميم »ويكي«	•
مواقع غوغل - اإن�ساء مواقع ويب.	•
جـــداول 	• ت�ســـميم   - غوغـــل  ملفـــات 

بيانات، عرو�س، مناذج، ر�صومات.
»توربيلدر«.	•
حماكاة »برين بوب«.	•
•	.Bubbl.us موقع

2. التوا�شل والتعاون:
ي�ســـتخدم الطـــالب الو�ســـائط والبيئات 
الرقمية من اأجل التوا�ســـل مع االآخرين 
والتعـــاون معهـــم عـــن ُبعد، بهـــدف دعم 
تعّلـــم  يف  واالإ�ســـهام  الفـــردي  التعّلـــم 

االآخرين.

»بلوغر«- اإن�ساء مدونة.	•
م�ساحات ويكي - اإن�ساء ويكي.	•
الربيد االإلكرتوين، التعّلم االإلكرتوين 	•

باملرا�سلة.
مواقع غوغل- اإن�ساء مواقع ويب.	•
بريـــد 	• اإر�ســـال  غوغـــل-  جمموعـــات 

اإلكرتوين وتبادل امللفات مع ال�سف.
ملفـــات غوغل - ت�ســـارك امل�ســـتندات 	•

وت�سحيحها �سمن فرق.
منتديات النقا�ض.	•
املوؤمترات.	•
»غلوغ�ســـرت«- ن�ـــرش مل�ســـقات على 	•

االإنرتنت.
برنامج »دييغو«.	•
موقع »دلي�س�ض«.	•

واإجادة  املعلومات  عن   البحث   .3
ا�شتخدامها:

ي�ستخدم الطالب االأدوات الرقمية جلمع 
املعلومات  وتقييمها وا�ستخدامها.

برنامج »غوغل اإيرث«-اكت�ســـاف - 	•
جوالت ميدانية افرتا�سية.

حمركات البحث، و تقنيات البحث.	•
تقييم املواقع االإلكرتونية.	•
اإن�سبريي�ســـن- ع�ســـف ذهني وربط 	•

االأفكار ببع�سها.
اأن�سطة املكتبة.	•
فهر�ض املكتبة.	•
قواعد بيانات املكتبة.	•
اكت�ســـاف مواقع اإلكرتونيـــة متعلقة 	•

مبو�سوع حمّدد.
www.abegs.orgموقع »ويكيبيديا«.	•
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امل�شكالت  وحــّل  الناقد  التفكر    .4
واتخاذ القرارات:

ي�ستخدم الطالب مهارات التفكري الّناقد 
مـــن اأجـــل التخطيـــط الإجـــراءات البحث 
واإدارة امل�ساريع وحّل امل�سكالت واتخاذ 
قـــرارات مبنيـــة علـــى معلومـــات وافيـــة 
با�ســـتخدام االأدوات واملـــوارد الرقميـــة 

املالئمة ف�ساًل عن:

 مواقع غوغـــل- اإن�ســـاء مواقع ويب 	•
من اأجل اإيجاد حّل اأو منتج معّقد.

برنامج »تامي اليرن«.	•
ت�ســـميم ر�ســـومات »غانـــت« البيانية 	•

)جـــداول زمنية للم�ـــرشوع: مهام، و 
توقيت(.

برنامج معاجلة الن�سو�ض »وورد«- 	•
كتابة تقارير.

ــــــل«- اإعـــــــــداد 	• ــــــس بــــرنــــامــــج »اإكــــــ�
االإح�ساءات، اإجراء ح�سابات.

برنامج »بـــاور بوينت«- تقدمي اأفكار 	•
معّقدة.

اإ�ســـدار تقارير ور�سوم بيانية ترتكز 	•
على حتليل البيانات.

توليـــف اأفـــكار جديـــدة ترتكـــز علـــى 	•
حتليل امل�سكلة واإيجاد حّل لها.

اإيجاد االأجوبة.	•
اكت�ساف احللول.	•
درا�سة وجهات نظر خمتلفة.	•
»تور بيلدر«.	•
•	.Bubbl.us موقع

5. املواطنة الرقمية:
االإن�سانية  للق�سايا  فهمًا  الطالب  يبدي 
ــة واالجــتــمــاعــيــة املــرتــبــطــة  ــي ــاف ــق ــث وال
بالتكنولوجيا ويعتمدون �سلوكًا قانونيًا 

ًّا جتاهها. واأخالقيـ

»ترنيـــن«- برنامج يك�ســـف ال�رشقة 	•
االأدبية.

قر�سنة الربجميات.	•
للتكنولوجيـــا 	• م�ســـوؤول  ا�ســـتخدام 

واأف�سل املمار�سات.
اآفاق خ�رشاء.	•
ا�ستخدام مريح للحا�سوب.	•
الت�سلط عرب االإنرتنت.	•
القر�سنة.	•
التوهيج.	•
االنتحال.	•
االإدمان على احلا�سوب.	•
حمركات البحث.	•
وبرجميـــات 	• االحتياطيـــة  الن�ســـخ 

احلماية من الفريو�سات.
�رشقة املعلومات.	•
ت�سّوق اآمن.	•
•	NetSmartzkids.org موقع

والـــعـــمـــلـــيـــات  املـــفـــاهـــيـــم   .6
التكنولوجية:

ملفاهيـــم  �ســـليمًا  الطـــالب فهمـــًا  يبـــدي 
التكنولوجيا ونظمها وعملياتها.

للمنتج 	• املــنــا�ــســب  التطبيق  اخــتــيــار 
املطلوب.

تكنولوجيا 	• م�سطلحات  ا�ستخدام 
ـــات �ـــســـمـــن الـــ�ـــســـيـــاقـــات  ـــوم ـــل ـــع امل

ال�سحيحة.
فهم هدف التطبيقات.	•
فهم كيف يعمل احلا�سوب.	•
ا�ستخدام التطبيقات ب�سكل �سحيح.	•
التعّلم من الربامج التعليمية.	•
حــــــّل املـــ�ـــســـكـــالت املـــــتـــــوافـــــرة يف 	•

الربجميات واالأجهزة.
www.abegs.orgاكت�ساف تقنيات جديدة.	•
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الملحق جــ : سير ذاتية لمعايير ISTE للطالب

تعّد عملية تطوير جمموعة عامة من ال�سري الذاتية التي حتدد خ�سائ�ض الطالب املّلمني بالتكنولوجيا يف مراحل 
التعليم  تقنية  معايري  من م�رشوع  ًّا  اأ�سا�سيـ مكونًا  اجلامعّي،  تعليمهم  ت�سبق  التي  املرحلة  يف  اأ�سا�سية  تنموية 
الوطنّية. وت�سلط هذه ال�سري ال�سوء على اأنواع مهّمة من اأن�سطة التعّلم التي ي�ستطيع الطالب امل�ساركة فيها 
عند تطبيق معايري تقنية التعليم الوطنّية اجلديدة للطالب. ويتّم تقدمي هذه االأمثلة بهدف تفعيل املعايري وت�سليط 
ال�سوء على خمتلف االأن�سطة املمكنة. وتق�ّسم هذه ال�سري اإلى الفئات االأربعة التالية. وقد مّت حتديد االأعمار كون 

ت�سمية م�ستوى ال�سفوف تختلف من بلد اإلى اآخر.

ت�سري االأرقام املو�سوعة بني هاللني والواردة بعد كّل نقطة، اإلى املعايري من 1 اإلى 6 الأكرث ارتباطًا بالن�صاط 
الذي يتم و�سفه. 

ومن املمكن اأن يرتبط كل ن�صاط مبوؤ�رّص واحد اأو بعّدة موؤ�رصات اأو باملعايري العامة امل�صار اإليها.

االإبداع واالبتكار.	•
التوا�سل والتعاون.	•
البحث عن املعلومات واإجادة ا�ستخدامها.	•
التفكري الناقد، وحّل امل�سكالت، واتخاذ القرارات.	•
املواطنة الرقمية.	•
املفاهيم والعمليات التكنولوجية. 	•

مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثاني )4-8 سنوات(
تعترب اخلربات التالية مع التكنولوجيا واملوارد الرقمية، مبثابة اأمثلة حول اأن�سطة التعّلم التي من املمكن اأن 

ي�سارك فيها الطالب خالل مرحلة ما قبل الرو�سة اإلى ال�سف الثاين )4-8 �سنوات(:
تقدمي اأمثلة عن اأفكار وق�س�ض اأ�سيلة ونقلها با�ستخدام االأدوات الرقمّية واملوارد الغنية بالو�سائط )2،1(.. 1
حتديد البيانات والبحث عنها و جمعها حول م�ساألة بيئية معّينة با�ستخدام املوارد الرقمّية واقرتاح حّل منا�سب . 2

.)4 ،3 ،1(
امل�ساركة يف اأن�سطة تعّلم مع متعّلمني من خمتلف الثقافات عرب الربيد االإلكرتوين و�سائر الو�سائل االإلكرتونّية )2، 6(.. 3
ا�ستخدام جمموعة من التقنيات لت�سميم عر�ض رقمي اأو منتج يف املنهاج يف اإطار فريق عمل تعاويّن )1، 2، 6(. . 4
اإيجاد معلومات متعلقة ب�سخ�سّية حديثة اأو تاريخّية اأو حدث معنّي وتقييمها با�ستخدام املوارد الرقمّية )3(.. 5
النباتات . 6 النمو وو�صفها مثل: دورات حياة  اأمناط  الر�صومّية لكت�صاف  املخططات  اأو  املحاكاة  ا�صتخدام 

واحليوانات )1، 3، 4(.
ا�ستخدام التكنولوجيا ب�سكل اآمن وتعاويّن )5(.. 7
تطبيق االأدوات وامل�سادر الرقمّية ب�سكل م�ستقل حلّل جمموعة من املهام وامل�سكالت )4، 6(.. 8
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التحّدث عن التكنولوجيا با�ستخدام م�سطلحات منا�سبة ودقيقة )6(.. 9
املحاكاة، . 10 وبرجميات  االإلكرتونية،  الكتب  مثل:  االفرتا�سّية  البيئات  �سمن  االإبحار  على  القدرة  اإظهار 

واملواقع االإلكرتونّية على �سبكة االإنرتنت )6(.
 

من الصف الثالث إلى الصف الخامس )8-11سنوات(

اأن  املمكن  من  التي  التعّلم  اأن�سطة  حول  اأمثلة  مبثابة  الرقمية،  والتكنولوجيا  باملوارد  التالية  اخلربات  تعترب 
ي�سارك فيها الطالب من ال�سف الثالث اإلى ال�سف اخلام�ض )8-11�سنوات( :

ت�سميم ق�سة رقمّية غنية بالو�سائط حول حدث حملّي مهّم بناًء على املقابالت التي يتم اإجراوؤها مع االأفراد . 1
.)4 ،3 ،2 ،1(

ا�ستخدام تكنولوجيا الت�سوير الرقمّي لتعديل عمل فنّي اأو لت�سميمه وا�ستخدامه �سمن عر�ض رقمّي )1، 2، 6(.. 2
تعّرف وجهات النظر يف املوارد الرقمية والبحث عن م�ساألة بيئية وذلك بتوجيه املعّلم )3، 4(.. 3
اختيار االأدوات الرقمّية وتطبيقها من اأجل جتميع البيانات وتنظيمها وحتليلها بهدف حتليل النظريات اأو . 4

اختبار الفر�سيات )3، 4، 6(.
حتديد م�ساألة عاملية والبحث عنها وتقدمي احللول املمكنة با�ستخدام االأدوات واملوارد الرقمّية )3، 4(.. 5
القيام بتجارب علمّية با�ستخدام االأدوات الرقمّية واأجهزة القيا�ض )4، 6(.. 6
بلورة م�ساريع تعّلم فردّية اأو جماعّية با�ستخدام اأدوات التخطيط الرقمّي مب�ساعدة املعلم واإدارتها وتوجيهها )4، 6(.. 7
ا�ستخدام . 8 عند  املريحة  اال�سرتاتيجيات  من  تطبيق جمموعة  من خالل  االإ�سابات  من  الوقاية  على  التمّرن 

التكنولوجيا )5(.
مناق�سة تاأثري التكنولوجيا املوجودة والتكنولوجيا النا�سئة على االأفراد واملجتمع واملجتمع العاملي )5، 6(.. 9

الربجميات . 10 م�سكالت  وحّل  حتليل  اأجل  من  الرقمّية  التكنولوجية  العمليات  حول  امل�سبقة  املعرفة  تطبيق 
واالأجهزة احلالّية )4، 6(.

 
من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر )14-18سنوات(

تعترب اخلربات التالية مع املوارد الرقمية والتكنولوجيا، مبثابة اأمثلة حول اأن�سطة التعّلم التي من املمكن اأن 
ي�سارك فيها الطالب من ال�سف التا�سع اإلى ال�سف الثاين ع�رش)14-18�سنوات( :

ت�سميم لعبة تعّلم رقمّية وتطويرها واختبارها الإظهار املعارف واملهارات املتعّلقة مبحتوى املنهاج )1، 4(.. 1
املراحل . 2 ملختلف  فهم  على  تربهن  وتعليقات  اأمثلة  وتقدمي  االإنرتنت،  موقع  على  فّني  معر�ض  ون�رش  ت�سميم 

التاريخّية والثقافات والدول )1، 2(.
اختيار اأدوات اأو موارد رقمّية ال�ستخدامها يف مهّمة واقعية، وتربير هذا االختيار بناًء على فاعليتها )3، 6(.. 3
ا�ستخدام املحاكاة اخلا�سة باملنهاج لتنفيذ عمليات التفكري الناقد )1، 4(.. 4
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حتديد م�ساألة عاملّية معّقدة وتطوير خطة منهجية للبحث، وتقدمي حلول م�ستدامة مبتكرة حالّية )1، 2، 3، 4(.. 5
حتليل قدرات وحدود موارد التكنولوجيا النا�سئة واحلالية وتقييم قدراتها من اأجل تلبية احلاجات ال�سخ�سية . 6

واالجتماعّية واملرتبطة بالتعلم مدى احلياة وبامل�سرية املهنية )4، 5، 6(.
ت�سميم موقع اإلكرتويّن يلبّي متطلبات النفاذ اإلى �سبكة االإنرتنت )1، 5(.. 7
ت�سميم �سلوكات قانونّية واأخالقّية عند ا�ستخدام املعلومات والتكنولوجيا عن طريق االختيار ال�سحيح للموارد . 8

واحل�سول عليها وذكرها )3، 5(.
ت�سميم عرو�ض غنية بالو�سائط ل�سائر الطالب حول اال�ستخدام املنا�سب واالأخالقي لالأدوات وللموارد الرقمّية . 9

.)5 ،1(
بلورة اخللل يف الربجميات واالأجهزة ونظم ال�سبكة، وبلورتها بهدف تفعيل ا�ستخدامها يف عملية التعّلم واالإنتاجّية . 10

 .)6،4(
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الملحق د : الئحة األفعال

اأدناه يف املرحلة الثانية عند تطوير نواجت متمحورة حول الطالب ومعّززة  �ست�ساعدك الئحة االأفعال املذكورة 
بالتكنولوجيا. و من املمكن اأن ت�ساعدك على ت�سميم اأن�سطة من �ساأنها م�ساعدة الطالب على ممار�سة مهارات 

التفكري العليا.

اقرتح	•
حّلل 	•
اأذكر 	•
تعاون	•
اجمع  	•
توا�سل	•
�سّكل 	•
اأ�سهم	•
اأّلف 	•
حّدد 	•
برهن	•
�سّمم 	•
طّور	•
ا�ستخدم	•
قّيم	•
اأعر�ض	•
اكت�سف	•
وّجه	•
حّدد	•
تفاعل	•

حّدد موقع	•
ا�سنع	•
ا�ستعمل	•
منوذجة	•
نّظم	•
خّطط	•
متّرن	•
قّدم	•
عالج	•
اأنتج	•
اأن�رش	•
اخرت	•
وّلف	•
اخترب	•
انقل	•
حّدد اخللل واأ�سلحه	•
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الملحق هـ: تدريس متمايز قائم على أنواع الذكاء لدى الطالب واهتماماتهم
ثرون،  و�ستيفاين  �سميث  )غري�ض  ثرون  و�ستيفاين  �سميث  غري�ض  من  كل  اأعدّته  الذي  التايل  اجلدول  ي�ساعد 
التدري�ض املتمايز مع التكنولوجيا يف �سفوف املرحلة املتو�سطة، ISTE(، املعلمني على التفكري يف كيفّية ت�سميم 

وتعديل اأن�سطة تعّلم ملختلف اأنواع الطالب.

يج�ّسد هذا اجلدول اأنواع الذكاءات املتعّددة ف�ساًل عن نواجت التعّلم املقرتحة واملتعّلقة بها.

3.  ريا�شيات / منطق2.  �شخ�شي1.  بني الأفراد

تقدمي املنتج اإلى ال�سف )تقدمي الربجميات 
وامللفات امل�سموعة اأو املرئية اأو ن�رشها(. 

اإعـــــداد دفــاتــر يــومــّيــة اأو �ــســجــالت حــول 
امل�رشوع )برجميات معاجلة الن�سو�ض(.

 
)اأدوات  لــلــمــ�ــرشوع  بــيــانــات  عــن  الــبــحــث 

البحث على االإنرتنت(.

قوائم  خــالل  مــن  واملــهــام  الــوقــت  اإدارة 
ــة )بــرجمــيــات  ــّي مــرجــعــيــة وجـــــداول زمــن
معلومات  جــداول  اأو  الن�سو�ض  معاجلة 

الربجميات(.

6.  مو�شيقّي5.  ب�شرّي4.  حركي ج�شدي

اأو  لالأخبار  كمذيع  والــتــ�ــرّشف  التمرين 
كمرا�سل �سحفّي خالل امل�رشوع )كامريا 

رقمّية(.

ت�سميم لقطات ملواد فنّية )كامريا رقمّية، 
اأدوات ر�سم(.

 
رقمّي  منتج  اأو  فيديو  ت�سميم  اأو  ت�سوير 

)كامريا فيديو(.

تــ�ــســمــيــم اإعــــالنــــات لــلــمــدر�ــســة )»بـــــاور 
بوينت«، »اآي مويف«،«مويف ميكر«، امللفات 

امل�سموعة اأو املرئية اإلخ(.

9.  طبيعي8.  وجودّي7.  لغوي

معاجلة  )العر�ض،  للمنتج  �سيناريو  كتابة 
الن�سو�ض، ن�رش الربجميات(.

املنتج  املو�سوع،  اإنتاج  توجيه،  ت�سميم، 
)معاجلة الن�سو�ض للمو�سوع ومالحظات 

توجيهّية، ق�ّسة م�سّورة رقمّية (.

�سمن  وعر�سها  اأدوات  واإن�ساء  ت�سميم 
اأدوات  ت�سميم،  )اأدوات  املنا�سبة  بيئتها 

ر�سم(.
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الملحق هـ : وضع مقاييس تقييم األداء
يعترب مقيا�ض تقييم االأداء )Rubric( اأداة تقييم اأ�سيلة تو�سح للطالب معايري واأبعاد االأداء املتوقعة وامل�ستخدمة 
يف تقييم عملهم. ومّت ت�سنيف كّل ُبعد وفق م�ستويات تدريجية لالأداء. وت�ستخدم مقايي�ض تقييم االأداء من اأجل 

تقييم املنتجات النهائية وم�ساريع املجموعات اإلخ. ف�ساًل عن تقدمي تغذية راجعة حول امل�ساريع.

من اأجل و�سع مقايي�ض تقييم االأداء، يجب:

حتديد نواجت التعّلم التي يجب تقييمها.. 1
حتديد مقايي�ض التقييم املنا�سبة التي من املمكن ا�ستخدامها لتقييم االأداء.. 2
حتديد م�ستويات النجاح لكل مقيا�ض.. 3
كتابة بيانات وا�سحة ت�سف فيها م�ستوى جناح كل بعد.. 4

اأداء امل�ستوى الرابع
مثايل

)4 نقاط(

اأداء امل�ستوى الثالث
متقن

)3 نقاط(

اأداء امل�ستوى الثاين
بحاجة اإلى تطوير

)نقطتني(

اأداء امل�ستوى االأول
مبتدئ

)نقطة واحدة(
العالمة

 بعد االأداء االأول

)موؤ�رشات معايري 
ISTE ذات ال�سلة( 

و�سف امل�ستوى 
املثايّل لبعد االأداء 

االأول

و�سف امل�ستوى 
املتقن لبعد االأداء 

االأول

و�سف امل�ستوى 
املطّور لبعد االأداء 

االأول

و�سف امل�ستوى 
االأويّل لبعد االأداء 

االأول
 

 بعد االأداء الثاين

)موؤ�رشات معايري 
ISTE ذات ال�سلة(

و�سف امل�ستوى 
املثايّل لبعد االأداء 

الثاين

و�سف امل�ستوى 
املتقن لبعد االأداء 

الثاين

و�سف امل�ستوى 
املطّور لبعد االأداء 

الثاين

و�سف امل�ستوى 
االأويّل لبعد االأداء 

الثاين
 

 بعد االأداء الثالث

)موؤ�رشات معايري 
ISTE ذات ال�سلة(

و�سف امل�ستوى 
املثايّل لبعد االأداء 

الثالث

و�سف امل�ستوى 
املتقن لبعد االأداء 

الثالث

و�سف امل�ستوى 
املطّور لبعد االأداء 

الثالث

و�سف امل�ستوى 
االأويّل لبعد االأداء 

الثالث
 

املجموع العام

 

أدوات مقاييس تقييم األداء
•	http://rubistar.4teachers.org :»املوقع االإلكرتوين »روبي�ستار
•	https://docs.google.com/templates?q=rubricandsort=r :منوذج مقايي�س تقييم الأداء على غوغل

atingandview=public
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الملحق )ح( : قالب خطة الدرس المدمجة بالتكنولوجيا

عنوان الدر�ض: ................................................................................................

املادة: .........................................................................................................

ال�سف: .......................................................................................................
ا�سم املعلم: ..................................................................................................

المرحلة األولى: التحضير
• حمتوى الدر�ض واأهدافه.	
• معايري ISTE للطالب ذات ال�سلة بالدر�ض )ملحق اأ(.	
• موارد التكنولوجيا املتوافرة )ملحق ب(.	
• موارد االأجهزة.	
• تطبيقات �سطح املكتب.	
• اأدوات الويب واملراجع.	
• تطبيقات االأجهزة املحمولة.	

المرحلة الثانية: التطوير
نواجت التعّلم املعّززة بالتكنولوجيا )ملحق ب ، جــ(.

اإجراءات التعّليم املقرتحة:
• مقاربات التمايز )ملحق هـ(.	
• التقييم االأ�سيل )ملحق و(.	
• مقيا�ض تقييم االأداء .	

المرحلة الثالثة: التحليل
• تقييم مدى جناح خطة الدر�ض.	
• ما االأمور التي جنحت وما تلك التي ف�سلت؟	
• ما الذي تقرتحه للتح�سني؟	
• ما املوارد التكنولوجية احلديثة التي باإمكانها اأن حت�ّسن خطة الدر�ض؟	
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