


التقنية
مو�شوعات من الإطار العام للتعلم في القرن الحادي والع�شرين

البرمجيات التعليمية

للمهارات الحياتية





البرمجيات التعليمية

للمهارات الحياتية التقنية

3

الن�شاط الأول
عنوان الن�شاط:

ال�شتعانة بالكتب الإلكترونية والموارد الرقمية

يتناول هذا الن�ساط كيفية ال�ستعانة بالكتب الإلكترونية والموارد الرقمية في   : المقدمة 
البيت، وال�ستعانة بها في الدرا�سة، ومكونات  اأو في  اأثناء الح�سة المدر�سية 

الكتاب الإلكتروني والكتاب التفاعلي والفرق بينها.

اأ�سا�سيات ا�ستخدام الأجهزة الكفية في التعليم  : المجال 
من ال�سف الأول اإلى ال�سف الثالث  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتعرف على الكتب الإلكترونية واأهميتها	•

ي�ستعين بالكتب الإلكترونية والموارد الرقمية في التعلم	•

ي�ستفيد من الكتب التفاعلية ومكوناتها 	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�صاط : لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت - كتاب اإلكتروني - كتاب 

تفاعلي

خطوات تنفيذ الن�صاط:
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان.

يتلقى المعلم الإجابات من الطالب ويدونها على ال�سبورة.  .2  
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يعرف المعلم الكتاب الإلكتروني ويعر�ض مكوناته.  .3  

يعر�ض المعلم على الطالب مزايا الكتاب التفاعلي واأهم اأدواته.  .4  

يتمرن الطالب على اأحد الكتب التفاعلية وي�ستعر�سون مكوناته واأدواته.  .5  

الموقف التعليمي:
يخاطب المعلم طالبه قائاًل:

مرحبا يا اأبنائي

ا�ستخدام التقنية في التعليم اأ�سبح �سرورة ملحة

فتعالوا نتعرف اليوم على مزايا الكتاب الإلكتروني والكتاب التفاعلي

يعتبر الكتاب الإلكتروني ن�سخة من كتاب الطالب المطبوع في �سورة ملفات اإلكترونية

وي�ساعد في اإمكانية ا�ستعرا�ض الطالب للكتاب في اأي مكان وفي اأي وقت

ويحوي الكتاب الإلكتروني مزايا عديدة مثل:

اإمكانية تكبير �سفحات الكتاب	•

اإمكانية كتابة المالحظات وحفظها على �سفحات الكتاب	•

اإمكانية اإدراج عالمة فا�سلة للرجوع اإليها لحقا	•

اإمكانية تغيير لون الخلفية لل�سفحات	•

اإمكانية البحث عن كلمة في الكتاب	•

اإمكانية تحديد ن�ض محدد اأو تظليله	•

اإمكانية طباعة اأيا من �سفحات الكتاب	•
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اإمكانية  الإلكتروني  الكتاب  لمزايا  بالإ�سافة  يحوي  فهو  التفاعلي  الكتاب  اأما    

اإ�سافة التفاعلية للكتاب من خالل:

اإ�سافة مقاطع الفيديو وال�سور التو�سيحية	•

التجارب العملية	•

الخرائط التفاعلية	•

الن�سو�ض المقروءة	•

تدريبات تفاعلية	•

اختبارات اإلكترونية	•

كما يمكن اإ�سافة قامو�ض للم�سطلحات العلمية الجديدة علينا اأن ن�ستفيد من 	•

التقنيات الحديثة في رفع مهاراتنا العلمية

التقويم: 
يطلب المعلم من طالبه ا�ستعرا�ض كتاب تفاعلي في مادة العلوم بو�سفه نموذجا 	•  

للكتب التفاعلية
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الن�شاط الثاني
عنوان الن�شاط: 

اأهم مبادئ التعامل مع �شبكات التوا�شل الجتماعي 

والحفاظ على �سرية المعلومات ال�سخ�سية

والخدمات  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  مع  التعامل  مبادئ  الن�ساط  يتناول   : المقدمة 
التي تقدمها واأنواعها، والمخاطر التي قد يواجهها الطالب اأثناء ا�ستخدامها.

مبادئ اأمن المعلومات  : المجال 
من ال�سف الرابع اإلى ال�سف ال�ساد�ض  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتعرف على اأهم مبادئ التعامل مع �سبكات التوا�سل الجتماعي 	•  

يعمل على الحفاظ على �سرية المعلومات ال�سخ�سية	•  

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�صاط : لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت 

خطوات تنفيذ الن�صاط :
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان .

يتلقى الإجابات من الطالب ويدونها على ال�سبورة.  .2  

يبداأ المعلم بتعريف �سبكات التوا�سل الجتماعي واأنواعها.  .3  

ي�سرح المعلم كيفية الت�سجيل في هذه المواقع.  .4  

يو�سح المعلم مبادئ التعامل مع �سبكات التوا�سل الجتماعي  .5  

ينبه المعلم بمنافع ومخاطر ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي.  .6  
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الموقف التعليمي :
يخاطب المعلم طالبه قائال :

التوا�سل  �سبكات  مع  التعامل  مبادئ  هو  اليوم  مو�سوعنا  اأبنائي..  يا  مرحبا    

الجتماعي.

جمع  على  تعمل  خدمات  هي  الإلكتروني  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات    

الم�ستخدمين والأ�سدقاء وم�ساركة الأن�سطة والهتمامات وتكوين ال�سداقات 

وتبادل المعلومات والتعبير عن الم�ساعر والمواقف.

مثل  عديدة  خدمات  تقدم  اإلكترونية  مواقع  اأو  تطبيقات  خالل  من  وذلك    

والتدوين  والفيديو  الإلكتروني  والبريد  الخا�سة  والر�سائل  الفورية  المحادثة 

وم�ساركة الملفات وغيرها من الخدمات.

فالتوا�سل الجتماعي له وظيفتان:  

وظيفة معرفية: تتمثل في نقل المعرفة المكت�سبة والخبرات بين الم�ستخدمين 	•

بو�سائل متعددة.

وظيفة تاأثيرية وجدانية: تقوم على العالقات الإن�سانية والتوا�سل الجتماعي	•

كيف يمكن للطالب ال�صتفادة من و�صائل التوا�صل الجتماعي؟
تبادل المعرفة بين الطالب في اأي وقت.	•  

التوا�سل بين المعلم والطالب حول المنهج، الواجبات، المتحانات.	•  

اأفالم، 	• مقاطع  �سور،  من   الإلكترونية  المناهج  �سرح  اأن�سطة  من  ال�ستفادة   

درو�ض علمية اأو تجارب عملية وغيرها.

اإعداد الطالب لم�ساريع علمية واأن�سطة تعر�ض من خالل ال�سبكات الجتماعية 	•  

تظهر قدراتهم ومواهبهم.
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التعاي�ض مع الحياة العلمية طوال اليوم وجعل التعلم اأكثر متعة وحيوية .	•  

من 	• وذلك  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  مع  التعامل  اأثناء  الحذر  يجب  ولكن   

خالل:

عدم اإعطاء معلوماتك ال�سخ�سية لأي �سخ�ض ل تعرفه.	•  

تذكر اأن ما يتم ن�سره ل يت�سم بالخ�سو�سية ويمكن للكثير اأن ي�سل له وي�ساهده.	•  

عدم ملء اأي بيانات تعريفية لك دون التحقق من �سروريتها ومحاذيرها.	•  

التوا�سل 	• �سبكات  على  بك  الخا�سة  الخ�سو�سية  اإعدادات  �سبط  من  التاأكد   

الجتماعي التي ت�سارك بها لتاأمين المعلومات الخا�سة بك.

احتفظ بكلمات ال�سر الخا�سة بك في مكان اآمن .	•  

الحذر من النخداع بالأ�سخا�ض الذين ينتحلون �سخ�سيات اأخرى.	•  

عدم الدرد�سة مع الغرباء.	•  

عدم الرد على اأي ر�سالة مجهولة تثير ال�سك.	•  

والتقاليد  	• والعادات  الدين  باأخالقيات  يليق  ل  محتوى  اأي  ا�ستقبال  من  انتبه   

طويلة  لفترات  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  الجلو�ض  من  احذر  واأخيًرا 

فوقتك ثمين التوا�سل الجتماعي �سالح ذو حدين، خذ منه ما ينفعك واحذر 

مما قد ي�سرك.

نراكم في الح�سة القادمة	•  

التقويم: 
يناق�ض المعلم مع طالبه كيفية ال�ستفادة من و�سائل التوا�سل الجتماعي.   

ي�ساأل المعلم طالبه حول محاذير التعامل مع و�سائل التوا�سل الجتماعي.   
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الن�شاط الثالث
عنوان الن�شاط: 

ت�شميم فال�ش توعوي يعالج م�شكلة التدخين

التدخين  م�سكلة  يعالج  توعوي  فال�ض  ت�سميم  خطوات  الن�ساط  هذا  يتناول   : المقدمة 
خالل  من  المو�سوع  عن  والموثوقة  المنا�سبة  العلمية  المادة  اختيار  واأهمية 

م�سادر المعلومات المختلفة.

تحديد الم�سكلة و�سياغتها وحلها با�ستخدام التقنية  : المجال 
من ال�سف ال�سابع اإلى ال�سف التا�سع  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتعرف على اآلية اإنتاج و�سائل تقنية حديثة.	•  

ا اإلكترونية تت�سمن حقائق وتف�سيالت.	• يقدم عرو�سً  

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�صاط :لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت 

خطوات تنفيذ الن�صاط :
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان .

يتلقى الإجابات من الطالب ويدونها على ال�سبورة.  .2  

يعر�ض المعلم اأ�سرار التدخين ومخاطره.  .3  

يو�سح المعلم فكرة الفال�ض التوعوي وخطوات اإنجازه.  .4  
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يوؤكد المعلم على اأهمية �سحة المادة العلمية ومنا�سبتها للمو�سوع   .5  

يو�سح المعلم م�سادر الح�سول على المعلومات.  .6  

اإلى مجموعات ويطلب منهم البحث عن نماذج من  يق�سم المعلم طالبه   .7  

الأفالم التوعوية.

الموقف التعليمي:

نود اأن ننتج فيلما توعويا حول م�سكلة التدخين.  : معلم 
فمن عنده الرغبة في الم�ساركة.  : معلم 

اأنا يا اأ�ستاذ .  : طالب1 
واأنا اأي�سا.  : طالب2 

ح�سنا ... بداية يجب اأن نجمع المادة العلمية المنا�سبة والموثوقة عن المو�سوع   : معلم 
من خالل م�سادر المعلومات المختلفة.

ثم نقترح الر�سومات المنا�سبة لعر�ض المعلومات.  : معلم 
وبعد ذلك يتم ت�سجيل المادة العلمية �سوتًيا.   

ثم نجمع المادة المكتوبة والم�سجلة مع الر�سوم في فيلم واحد من خالل اأحد    

برامج العرو�ض التقديمية، وها هو الفيلم:

زال  ل  ولكن  العالم،  في  المدخنين  اأعداد  تناق�ست  فقد  الإح�ساءات  ح�سب    

العديد يمار�سون التدخين مما يوؤدي اإلى:

وفاة ٦ ماليين �سخ�ض �سنويًا ب�سبب التدخين.	•

التدخين ال�سلبي يودي �سنويًا بحياة ٦00 األف �سخ�ض.	•

تقدر الخ�سائر القت�سادية باأكثر من ن�سف تريليون دولر �سنويًا.	•
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اأخي المدخن ... هل تعلم اأن ال�سجائر توؤثر تاأثيرا مبا�سرا على جهازك:  

الدموي .	•

التنف�سي .	•

الع�صبي .	•

وت�سبب اأ�سرارا بالغة على بقية اأجهزة الج�سم...  

اأخي المدخن ... هل تعلم اأن ال�سجائر توؤثر تاأثيرا مبا�سرا على من حولك...    

اأطفالك ... عائلتك... اأ�سدقائك ... فهل تكون �سببا في اإيذائهم.

اإن التدخين ي�سبب عديدًا من الأ�سرار التي توؤدي اإلى تعطيل طاقاتك ... وتجر    

�ساحبها اإلى الموت البطيء.

�ساهم معنا ... نحو مجتمع خال من التدخين.   

التقويم : 
يطلب المعلم من طالبه ح�سر اأ�سرار التدخين.  .1  

يطلب المعلم من طالبه جمع نماذج من الأفالم التوعوية حول موا�سيع   .2  

توعوية مختلفة.
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الن�شاط الرابع
عنوان الن�شاط: 

ا�شتخدام الأجهزة الذكية كو�شيلة للبحث

عن المعلومة على �شبكة الإنترنت 

من خالل محركات البحث المعروفة

يتناول الن�ساط ا�ستخدامات الأجهزة الذكية كو�سيلة للبحث عن المعلومة على   : المقدمة 
�سبكة الإنترنت من خالل محركات البحث المعروفة، ومحاذير التعامل معها.

ا�ستخدام التقنية كاأداة للبحث والو�سول للمعلومات  : المجال 
من ال�سف ال�سابع اإلى ال�سف التا�سع  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
ي�ستعين بالأجهزة الذكية في البحث عن المعلومة على �سبكة الإنترنت من خالل 	•

محركات البحث المعروفة.

ي�ستخدم الأجهزة الذكية في الطالع على الأن�سطة التعليمية المختلفة.	•

يدرك محاذير التعامل مع الأجهزة الذكية.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�صاط : لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت 
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خطوات تنفيذ الن�صاط:
يطلب المعلم اإلى الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج   .1  

من خالل المقدمة اأو العنوان .

يتلقى الإجابات من الطالب ويدونها على ال�سبورة.  .2  

يعرف المعلم اأهمية الو�سول اإلى م�سادر المعلومات للطالب.  .3  

التقنية  الو�سائل  خالل  من  المعلومة  عن  البحث  �سهولة  المعلم  يو�سح   .4  

الحديثة.

البحث  محركات  خالل  من  المعلومات  عن  البحث  كيفية  المعلم  يتناول   .5  

المعروفة.

يو�سح المعلم �سرورة ح�سر نتائج البحث في اأ�سيق نطاق.  .6  

يوزع المعلم ف�سله اإلى مجموعات لتبحث كل منها عن معلومة محددة.  .7  

الموقف التعليمي:
يخاطب المعلم طالبه قائال:

ح�سنا يا اأبنائي، محرك البحث هو اأحد تطبيقات �سبكة الإنترنت الهامة والتي    

ت�ساعد في اإيجاد المعلومات التي تّم تخزينها م�سبقًا على �سبكة الإنترنت.

اأو  فيديو  ملفات  اأو  �سور  اأو  ن�سو�ض  �سكل  على  مخزنة  تكون  قد  والمعلومات    

خرائط اأو اأن�سطة تعليمية تفاعلية وغيرها.

واأ�سهر محركات البحث المعروفة هي:   

•	Google محّرك البحث جوجل

•	Bing محّرك البحث بينج

•	Yahoo محّرك البحث ياهو
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والآن لنفتح �سفحة 37 من كتاب الأحياء لل�سف العا�سر.

من يريد منكم اأن يقراأ.

اأنا يا اأ�ستاذ.  : طالب 5 
تف�سل يا خالد.  : المعلم 

الموؤثرات  ا�ستقبال  في  الأن�سجة  هذه  خاليا  تتخ�س�ض  الع�سبية،  الأن�سجة   : طالب 5 
والحبل  المخ  اإلى  وتو�سيلها  خارجه،  اأم  الج�سم  داخل  اأكانت  �سواء  الح�سية، 

ال�ستجابة  اأع�ساء  اإلى  اأحدهما  من  الحركية  الأوامر  نقل  ثم  ال�سوكي، 

)الع�سالت اأو الغدد(.

لذا، تعتبر هذه الأن�سجة م�سوؤولة عن تنظيم الأن�سطة المختلفة لأع�ساء الج�سم.   

�سكرًا لك يا خالد، والآن ال�سوؤال الأول، ما المق�سود بالن�سيج؟  : المعلم 
لنبحث عن اإجابة ال�سوؤال من خالل اأحد محركات البحث على �سبكة الإنترنت.   

يجب اأن نحدد بدقة المعلومة المطلوبة بحيث نح�سر نتائج البحث في اأ�سيق    

نطاق.

اأخبار - خرائط -  اأفالم -  اأن نختار نوع المعلومة المطلوبة ) �سور -  يجب    

وغيرها(.

من وجد الإجابة؟  : المعلم 
مجموعة  هو  الن�سيج  اأن:  وجدت  ويكيبيديا  مو�سوعة  خالل  من  اأ�ستاذ  يا  نعم   : طالب 4 
محددة،  وظيفة  تحمل  والتي  المن�ساأ  نف�ض  من  مماثلة  خاليا  من  متكاملة 

والأع�ساء مكونة من مجموعة وظيفية من الأن�سجة .

والآن اأريد من اأحدكم البحث عن ن�ساط تعليمي يو�سح نمو الخلية وانق�سامها.  : المعلم 
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من خالل البحث عن الن�ض »نمو الخلية وانق�سامها« على محرك البحث جوجل   : طالب 6 
وجدت هذا الن�ساط على البوابة العربية للتعلم الإلكتروني »اأريج«

الأجهزة  على  البحث  محركات  من  ن�ستفيد  اأن  يمكننا  كيف  والآن  رائع.  هذا   : المعلم 
الذكية؟

كو�سيلة بحث عن المعلومات العلمية على �سبكة الإنترنت.  : طالب 1 
البحث عن الأفالم المرتبطة بالمو�سوعات الدرا�سية.  : طالب 2 

البحث عن ال�سور المعبرة للمعلومات المطلوب التعرف عليها في الدر�ض.  : طالب 3 
اأح�سنتم. فلنهتم بتوظيف الأجهزة الذكية في التح�سيل العلمي.  : المعلم 

 : التقويم 
يطلب المعلم من طالبه البحث عن تطبيقات تعليمية على الأجهزة الذكية   .1  

ويقارن بينها

يطلب المعلم من طالبه ا�ستخدام تطبيقات مثل كتابي - علومي - وغيرها   .2  

من التطبيقات التعليمية على الأجهزة الذكية.
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 الن�شاط الخام�ش
عنوان الن�شاط:

 التعامل مع المدونات التعليمية والم�شاركة فيها

واأهم  واأنواعها  ومكوناتها  الإلكترونية  المدونة  تعريف  الدر�ض  هذا  يتناول   : المقدمة 
خ�سائ�ض المدونة الناجحة وكيفية ال�ستفادة منها في التعلم.

ا�ستخدام تقنيات المدونات في التعليم  : المجال 
من ال�سف العا�سر اإلى ال�سف الثاني ع�سر  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتعرف على المدونات التعليمية.	•

ين�سئ مدونة تعليمية وين�سر مقال من خاللها.	•

يتعرف على مكونات المدونات التعليمية.	•

ي�ستك�سف اأهم خ�سائ�ض المدونة الناجحة.	•

يدرك المحاذير الواجب معرفتها قبل اإن�ساء مدونة.	•

يتعرف على اأنواع المدونة التعليمية.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�صاط : لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت 

خطوات تنفيذ الن�صاط:
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج من 	•

خالل المقدمة اأو العنوان .

يتلقى الإجابات من الطالب ويدونها على ال�سبورة.	•
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يتناول المعلم تعريف المدونات والمدونات التعليمية.	•

يعرف المعلم مكونات المدونات التعليمية.	•

يو�سح المعلم اأهم خ�سائ�ض المدونة الناجحة.	•

يعرف المعلم اأنواع المدونة التعليمية.	•

ي�سلط ال�سوء على المحاذير الواجب معرفتها قبل اإن�ساء مدونة.	•

يعمل المعلم مع طالبه على اإن�ساء مدونة تعليمية.	•

يعمل الجميع على ن�سر مقال من خالل المدونة التعليمية.	•

الموقف التعليمي:
يخاطب المعلم طالبه قائال:

�سنتناول يا اأبنائي مو�سوع المدونات وال�ستفادة منها في التعليم.   

المدونة هي تطبيق على �سبكة الإنترنت لإدارة المحتوى، وهي عبارة عن �سفحة    

اإلكترونية على �سبكة الإنترنت تظهر فيها مدخالت موؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا 

ت�ساعديا يتحكم فيها �ساحب المدونة اأو النا�سر، كما تتيح لالآخرين التعليق 

لت�ساعد المدونين في تبادل الخبرات والآراء في بيئة افترا�سية تفاعلية.

تتكون مقالة المدونة الإلكترونية من: عنوان المقالة  الملخ�ض، ن�ض المقالة،    

تاريخ المقالة ، تعليقات القراء ، الت�سنيف ، الرابط الدائم .

واأهم خ�سائ�ض المدونة الناجحة:   

عدم كتابة مو�سوعات طويلة في كل تدوينه .	•

التحديث الم�ستمر للمدونة .	•

فتح خا�سية التعليق على التدوينات اأمام الزائرين .	•

ت�سنيف التدوينات وفقا لتق�سيم منا�سب.	•
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واأهم المحاذير الواجب تعلمها قبل اإن�ساء مدونة:   

الأمان، الخ�سو�سية، اآداب التخاطب والمناق�سة عبر الإنترنت، عدم التعر�ض    

عناوين  وا�ستخدام  م�سادرهم،  وتوثيق  بينهم  التمييز  اأو  اآخرين  لأ�سخا�ض 

وا�سحة وجيدة لتتمكن محركات البحث من الو�سول اإليها ب�سهولة.

اأف�سل المواقع التي تقدم خدمة المدونات المجانية:

•	.)Blogger( مدونة بلوجر

•	.)WordPress(  مدونة الوورد بري�ض

اأنواع المدونة التعليمية:
مدونة المعلم:  : اأولً 

القراءة  مهارة  لتنمية  للمتعلمين  فر�سة  اإعطاء  في  وي�ساعد  المعلم  يديرها    

لديهم وت�ساعد المعلم في اإثراء المادة الدرا�سية عبر المدونة عن طريق و�سع 

)روابط( مرتبطة بالمادة الدرا�سية لإ�سافة تف�سير اأكبر حيث يتم ربط بع�ض 

الكلمات بمواقع اأخرى تو�سحها باأ�سلوب �سيق. كما توفر معلومات عن المنهج 

وتناول  المقبلة  النقا�ض  ومو�سوعات  والتكليفات  بالواجبات  الطالب  وتذكير 

النقاط ال�سعبة التي واجهت الطالب في الف�سل.

الذاتي  التعليم  لروابط  الموارد  اأهم  بمثابة  المدونات  من  النوع  هذا  يعتبر    

�سوتية  لملفات  وروابط  اختبارات  اإعطاء  من  يمكنهم  والطالب  للمعلمين 

ومرئية لتر�سيخ �سفة التعليم التفاعلي بين الطالب.

مدونة المتعلم )الطالب(:  : ثانياً 
روح  وتنمية  اأفكارهم  عن  التعبير  ي�ستطيعون  حيث  اأنف�سهم  الطالب  يديرها    

ا�ستخدام  يتم  حيث  التربوية  العملية  يخدم  بما  والطالع  والتفاعل  القراءة 

محركات البحث الفعالة للح�سول على المواقع المنا�سبة للمو�سوع كما يمكنهم 

كتابة يومياتهم.
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للح�سول  الطالب  لدى  والم�سئولية  الإح�سا�ض  ينمي  المدونات  النوع من  هذا    

الكتابة  على  والقدرة  والقراءة  الت�سعبية  الن�سو�ض  مع  والتعامل  الخبرة  على 

والم�سئولية في التعامل والتفاعل مع الآخرين.

مدونة الف�سل:  : ثالثاً 
ويمكن  والمعلمين  الطالب  بين  اأو  الطالب  بين  التعاوني  الجهد  ناتج  مدونة    

وال�سور  الر�سائل  لن�سر  للطالب  اإعالنات  لوحة  �سكل  على  ا�ستخدامها 

والو�سالت ذات ال�سلة بمو�سوع المناق�سة وموا�سيع الف�سول الفترا�سية.

لدى  ينمي  حيث  اللغات  تعلم  على  القائم  الم�سروع  بت�سهيل  المدونة  تتميز    

الطالب مهارات البحث والكتابة لتهيئة ما و�سل اإليه الآخرون.

والآن اأريد من كل منكم عمل مدونة له ين�سر بها مقال عن التقنيات الحديثة    

واأهميتها في حياتنا.

التقويم: 
يطلب المعلم من طالبه تكوين مجموعات لكتابة تقرير عن المحاذير الواجب 	•

معرفتها قبل اإن�ساء مدونة.

يطلب المعلم من طالبه تكوين مجموعات لإن�ساء مدونة تعليمية.	•

يطلب المعلم من طالبه كتابة مقال ون�سره من خالل المدونة التعليمية.	•
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الن�شاط ال�شاد�ش
عنوان الن�شاط:

التعامل مع البوابات التعليمية

تقدمها  التي  التعليمية  والخدمات  التعليمية  البوابة  تعريف  الن�ساط  يتناول   : المقدمة 
وكيفية توظيف اأدواتها في عملية التعلم.

ا�ستخدام تقنيات الم�ساريع الجماعية في التعليم  : المجال 
من ال�سف العا�سر اإلى ال�سف الثاني ع�سر  : ال�صفوف 

في نهاية هذا الن�ساط يكون الطالب قادرًا على اأن :  : الأهداف 
يتعرف على مكونات البوابة التعليمية.	•

يتعامل مع بوابة تعليمية. 	•

يتعرف على اأنواع الأن�سطة التعليمية.	•

25 دقيقة  : الزمن 
جماعي  : نوع الن�صاط 

حجرة م�سادر التعلم  : المكان 
الأدوات الالزمة للن�صاط : لب توب - جهاز لوحي - �سبكة الإنترنت - نماذج بوابات تعليمية

خطوات تنفيذ الن�صاط :
يطلب المعلم من الطالب ا�ستنتاج المو�سوع الذي �سوف يعر�سه البرنامج من 	•

خالل المقدمة اأو العنوان .

يتلقى الإجابات من الطالب ويدونها على ال�سبورة.	•

يعرف المعلم البوابة التعليمية ويتناول مزاياها مع الطالب.	•

يتعامل المعلم مع اإحدى البوابات التعليمية المتاحة.  	•
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يعرف المعلم طالبه باأنواع الأن�سطة التعليمية المتاحة على البوابة التعليمية.	•

اأن�سطة البوابات التعليمية ويتبادلونها 	• ي�ستعر�ض الطالب في مجموعات بع�ض 

بينهم.

الموقف التعليمي:
يخاطب المعلم طالبه قائال:
ال�سالم عليكم.   

�سنتناول اليوم مو�سوع البوابات التعليمية وكيفية التعامل معها.   

تعتبر البوابة التعليمية منظومة تقنية متكاملة تقدم خدمات تعليمية اإلكترونية    

واإتاحة  والمهارات  للمعلومات  الطالب  اكت�ساب  في  لالإ�سهام  تعلمية  بيئة  في 

مكتبة اإلكترونية م�ساندة للمعلم واأدوات اأخرى للتوا�سل والمتابعة.

ومن مكونات البوابة التعليمية.       

الكتاب الإلكتروني:
حيث يمكن ا�ستعرا�ض الكتب الدرا�سية اإلكترونيا في اأي وقت.   

الأن�صطة التعليمية التفاعلية:
وهي ت�سرح المعلومات وتعالج الم�سكالت العلمية من خالل ا�ستخدام الو�سائط    

المتعددة.

التدريبات التفاعلية:
وهي ت�ساعد الطالب على قيا�ض مدى ا�ستيعابه لالأهداف المطلوبة .   

مقاطع الفيديو التعليمي.   
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نماذج الدرو�س المرئية:
هي �سروح لح�س�ض المواد يقدمها المعلمون في مقاطع فيديو.   

اأوراق عمل اإلكترونية.   

نماذج اختبارات اإلكترونية.   

تجارب عملية.   

الكتاب التفاعلي :
الذي ي�سم بالإ�سافة اإلى محتوى كتاب الطالب، اأن�سطة اإلكترونية متنوعة مثل    

الفيديو التعليمي، التجارب التفاعلية، الخرائط التفاعلية، الن�سو�ض ال�سوتية 

والختبارات الإلكترونية، قامو�ض الم�سطلحات العلمية .. وغيرها.

الف�صل الفترا�صي :
وت�ستخدم الف�سول الفترا�سية لتمكين المعلم من التعامل مع طالبه والتوا�سل    

معهم وتزويدهم بالأن�سطة المنا�سبة والواجبات المدر�سية واإعطائهم التعليمات 

الالزمة وغير ذلك.

غرف درا�صية اإلكترونية :
حيث يمكن للطالب ح�سور الدرو�ض عبر الإنترنت خالل اأوقات محددة.   

والآن لم ل ن�ستعر�ض اإحدى هذه البوابات التعليمية ون�ستك�سف مكوناتها:   

)www.areeg.org البوابة العربية للتعلم الإلكتروني(   

)www.seraj.org.kw البوابة الكويتية للتعلم الإلكتروني(   
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التقويم: 
يطلب المعلم من طالبه ا�ستخدام اإحدى البوابات التعليمية التالية وال�ستفادة    

من اأدواتها في تناول اأحد الدرو�ض:

•	)www.areeg.org البوابة العربية للتعلم الإلكتروني(  

•	)www.seraj.org.kw البوابة الكويتية للتعلم الإلكتروني(  






