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.ملاعلايفصخشيرايلملحاتممويلا(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلافيظوتنإ

ةطاسوبصخشتارايلمةسمخلةحاتملاصتالاناكمإودغيفوس،دقعلااذهةياهنعمو

ىرخألاةزهجألااميردينمو.لومحملابوساحلاو،يحوللابوساحلاو،ةيكذلافتاوهلا

اهنإ.ناكملكيفهذهلاصتالاناكمإرفاوتيس؟تقولاكلذىتحاهبانملحدقنوكنسيتلا

.انلافطأةايحوانتايحيفاهريثأتانليختاماذإطقفةيادبلا

ملعتلالكشيفلئاهلارييغتلااذهنمىوصقلاةدئافلاقيقحتنمانلافطأنكمتييكو

ةادأاهتفصبةينقتلاعمانحايتراىدمنعرظنلافرصبو.يصخشلاوينهملا:نييوتسملا

كلذمتينأىلع(فيك)ىلإ(اذإ)نملقتنننأانيلع،ميلعتلاوأملعتلاىلعانتدعاسمل

.ًالجآالًالجاع

قشتبوساحلاةزهجأتأدبنأذنم،نييضاملانيدقعلايفةلهسةلقنلاهذهنكتمل

اهيلإأجلتيتلامظنلاعمكلذيفًامدقيضملالهسلانمنوكينلو،سرادملاىلإاهقيرط

ظافحلاتاسسؤملالواحتس»:(ClayShirky–يكريشيلك)فلؤملابتكامكو.سيردتلايف

ةبوعصلانكل.ءانثتساتسيلسرادملاو،اهلحلجأنمًالصأتئشنأيتلاةلكشملاىلع

ىلعلوصحلاصرفصقنيفدعتملذإ،ًايرذجًاريغتتريغتدقاهسفنةلكشملاف،انهنمكت

رظنلافرصب،صرفلاهذهنمريبكلاضئافلايفلب،نيملعملارفاوتمدعيفوأتامولعملا

راودأيفريكفتلاةداعإةلقنلاهذهانمبلطتتسو،اهيلإانتجاحتقووأ،اندوجوناكمنع
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لتحتسو.بالطلاةايحيف-.نيملعمانفصوبانروديفو-ةيسردملافوفصلاوسرادملا

.هذهريكفتلاةداعإةيلمعيفمامتهالازكرمةينقتلا

ةعئارةيادب(حجانلايفاصلاسيردتلايفةينقتلافيظوت)باتكنمةيناثلاةعبطلاهذهلثمت

فيكلوانتتةددحمةلثمأبءيلم،ىلوألاهتعبطيفامك،باتكلاو.كلتفيرعتلاةداعإةلأسمل

كارشإو،سيردتلاةيلمعزيزعتل؛تاينقتلانمةعونتمةعومجمجمديفءدبلاملعمللنكمي

ةلئاهلاةلقنلاىلإفطلبريشيوهف،كلذىلإةفاضإ،فصلاةفرغيفربكأوحنىلعبالطلا

يلحمبوساحزاهجىلعتاقيبطتلاوتاودألافيظوتنمقباسلانرقلافصنيفتثدحيتلا

ةيملاعلاةكبشلاربعةرفاوتملاةديدجلاةيعامتجالاتاينقتلانمىصحيالددعفيظوتىلإ

ملعتننأنيحلكيفانيلعنيعتيفوسو.(ةينورتكلإلاةباحسلانمض)(تنرتنإلا)تامولعملل

ًامويملاعلايفلاصتالاصرفدايدزالظيف،ءاضفلاكلذنمضةيافكوةيلاعفبملعتنفيك

.مويدعب

ًائيشدعتملةعونتملااهروصبةينقتلاكلتنأةقيقحباتكلامعدي،كلذنممهألاو

انتايحبولسأنمأزجتيالًاءزجنآلاتحبصألب،نوملعملاهبموقييذلالمعلايفًايفاضإ

عوضوملكيفبالطلاءاطعإىلعنيرداقنوكننأيغبني،اذل.ميلعتلاوملعتلايفانجهنمو

هذهاهرفوتيتلاةينغلاتاناكمإلابةرخازلاملعتلاتاربخنمةعونتمةعومجمفصلكيفو

قيقحتلاىلعمئاقلاوركتبملاملعتلاثيحنملب،ةيجاتنإلاثيحنمطقفسيل،مويلاتاودألا

)inquiry-basedlearning(بالطلللضفألابولسألاهنأملعنيذلاو،ًاضيأ.

هرييغتلًاضيألب،طقفملاعلابلاصتاللسيل،بالطللوانلمويلاةحاتمةصرفلانإ

.تنرتنإلاربعةكراشملاةداعإمث،تامولعملاو،رابخألاو،تالاقملايفةكراشملالالخنم

تاناكمإللًالماكًامهفنوكنىتحو.هسفنتقولايفًالئاهًايدحتو،ةميظعةصرفلثمياذهو

ةدعاسميفعرشننأو،تارييغتلاهذهوةظحللاهذهينبتيفأدبننأانيلع،ةنماكلاراطخألاو

.اهباعيتساواهمهفىلعانبالط

نامزيأيفملعتلاىلاناكملاونامزلابديقملايلحملا(يرظانتلا)يسايقلاملعتلاملاعنملاقتنالاناو

نوملعملاهبموقيلمعمهأكشالبنوكيس-يمقرلاملاعلايفلاصتالاطباوربززعملا،ناكميأيفو

«.كلذبلمعللةعئارةيادب،باتكلااذهمداقلادقعلالالخ

نوسدراشتيرليو–
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ىلوألاةعبطلابتكنانكامنيحهيلعناكامعمويلاهيفشيعنيذلاملاعلافالتخادشأام

:تقولاكلذيفهنأرظنلاعم،2006ماعفيصيفباتكلااذهنم

Karl–شيفلراك)نكيمل• Fisch)؟فرعتتنكله)ركتبملاضرعلادعبردصأدق/

DidYou)(ثدحيريغتلا Know? /Shift Happens)(2006).

وألومحملافتاهلاةينقتيفديوردنأماظنبًاقلطمتعمسدقنكتمل،حجرألاىلع•

فتاهلاةزهجأبوأ،سمللاةشاشب(دابيآلا)ّيفكلابوساحلاوأنوفيآلازاهجب

.ةيمقرلادابيآلومحملا

.دعبقلطأدقنكيملهنكل،لجوجتادنتسمجمانربىشنتلجوجنأملعنانك•

.ماعلاكلذنمةدعتاونسدعبالإلجوجعقاومجمانربقلطيمل•

.طقفةوعدلاقيرطنعةحاتملازتامGmail.comديربةمدختناك•

قاطنىلعمدختسيملهنكل،ويلوي/زومتيفقلطأدق(رتيوت)ةديرغتلاعقومناك•

.هالتيذلاماعلاىتحعساو

ةينامثنملقأ(كوبسيف)يعامتجالالصاوتلاعقوميمدختسمددعناك•

ددعزواجتنيحيف.(Vogelstein,2007–نياتشلجوف)مدختسمنييالم

مدختسمنويلمةئمعست،2012ماعنمليربأ/ناسينرهشيفهيمدختسم

.(خيراتنود،كوبسيف)
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مهيطعياماهنمنوراتخيثيحب،ةيلاحلاةينقتلامييقتةيفيكانبالطملعتينأيغبني

هذهلجأنمو.طقفاهفيظوتةيفيكسيلو،اهنيعبتاعورشموأتامهميفجئاتنلالضفأ

يفصلاسيردتلايفةينقتلافيظوت)باتكنمةيناثلاةعبطلابسامحلاانؤلميمكيلإانيتأ،ةياغلا

روطتلاببسب،ةريصقةّدمالإقوسلايفةلوادتمىقبتالةينقتلابتكنأفورعملانم.(حجانلا

باتكلاىوتحمةيحالصنأملعنانكو،راكفألاو،ميهافملاو،تايجمربلاو،ةزهجألللصاوتملا

.هنمىلوألاةعبطلابتكنانكامدنعىتح،حجرألاىلعةريصقنوكتستامولعملانم

ىلعًاباتكنيعبرألضفأنمًضاناكملتحتىلوألاةعبطلالازتام،كلذنممغرلاىلعو

&Education)عجارملاوةيبرتلاةئفتحت(Amazon.com)نوزامأعقوم Reference)

&Schools)<ميلعتلاوسرادملا< Teaching)ةينقتلاوبوساحلا(&Computers

. (Technology

اهانشقانيتلاةينقتلانأحيحص:ةناكملاهذهبهظافتحاءاروببسلاملعناننأدقتعن

عفدتيتلاةياغلانكل،ىرخأباهنعضيعتساوأ،تروطتدقنوكتامبرىلوألاةعبطلايف

ةادألمعتساملعمىلعًالاثمىلوألاةعبطلايفانركذ،كلذنم،يهامكتيقباهفيظوتىلع

لوحتتانايبعمجل(SurveyMonkey)(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاربعةنابتسالا

عمجلةجاحلانأحيحص.(تيل)جيلخةكرعملمهمهفىدمو،تامولعمنمهبالطىدلام

ىلعو.تفعاضتكلذبمايقللةمدختسملاتاودألانكل،ةدوجومىقبتبالطلانمتانايبلا

ةسفانممويلاهجاوتاهنإف،ةرشتنموةلعافةادألازتام(SurveyMonkey)نأنممغرلا

Pollو،Socrativeو،eClickerلثمجماربنم Everywhereًاردقمدختسملايطعتيتلا

.ةكرحلاةيرحنًماريبك

ةينقتلافيظوتباتكلالوانتينأوههيغبناملب،ةينقتلانعباتكفيلأتانتياغنكتمل

ةينقتلابريكفتلاةقيرطنإ.ديجلاسيردتلاريفوتلةددعتملاتاودألانمةدحاواهتفصب

.تاقيبطتلاوتاودألاثدحأنممئادلاحساكلاموجهلااذهمامأنيكبترملانيملعمللةديفم

ملعملاىلعنإف،انيدلةلضفملاتاودألانمضعبىلعءوضلاطلسيباتكلانأنممغرلاىلعو

يفاهركذنسيتلاتاودألانميأرايتخابمزلموأ،ديقمهنألاوحألانملاحيأبروعشلامدع

فاشكتساّمثنمو،كلتوأةادألاهذهنمهديريامديدحتكلذنًمالدبهيلعلب،باتكلااذه

ّمكلاو،ةيحوللاةزهجألاروهظنإ.ةديرفلااهتامسفّرعتعم،اهبموقتيتلاتاقيبطتلاضعب
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ةعومجمبيرجتىلإنيملعملازفحينأنكميةزهجألاهذهلةحاتملاتاقيبطتلانمريبكلا

مهتفرعملقنةيفيكملعتىلعبالطلادعاسي،كلذبمايقلاو،بالطلاعمتاودألانمةعونتم

.ًامئادةديدجتاعارتخاىلإةدوجوملاةينقتلاب

؟ةينقتلااذامللان

ةينقتلاراثآنعثحبلاانصخلنأذنممامتهاللةريثملاجئاتنلاوتاروطتلانمريثكانه

امدنعو،صخرأةددعتملاطئاسولاتاودأجاتنإحبصأامدنع،ًالثمف.بالطلاملعتيف

مهتدعاسموبالطلامهفيفًايباجيإًاريثأتاهلنأنيبت،نيمدختسمللرثكأةحاتمتحبصأ

–نورخآوزربماشت)تالالدتسالالضفأىلإلوصولاو،ةصقانلاتامولعملاءلمىلع

2006..Chamberset alوس؛-So2007-غنوكو,Rong:ويدنيك-Kendeouرتيجنوب–

Bohn-Gettlerتياوو–White2008-كوربيدنافو,vanden Broek).جئاتنلاهذهرثؤت

ىلعتارضاحملاملعملالجسيثيح(بولقملايساردلالصفلا)موهفمةيبعشيمانتيف

(vodcasts) ًاراصتخاوأ )video broadcasts( تافلم( ويديف)ةروصلاوتوصلاةزهجأ

ىوتسمقيقحتوحنةيفصلاةصحلانمزنمرفوياذهو،ًايلزنمًابجاواهببالطلافلكيو

بالطلاملعتنأتبثدقو(Schaffhauser,2009–رزواهفاش)ةطشنألاوتاشقانملانملاع

ىلع،تانايبلادعاوقفيظوتنأدجوذإ،ةفولأملاوةميدقلاةينقتلافيظوتدنعىتحنسحتي

تانايبلافينصتىلعمهدعاستذإ،بالطلاىدلةيفرعملاتانحشلانمديزي،لاثملاليبس

(Liuب2003-ويلوLأ–يل)ًاضيأجئاتنلالقنىلعو،اهريسفتو

بالطلاملعتىلعهجئاتنلضفأيطعينأنكميةينقتلافيظوتنأىلإثوحبلاريشتو

Kelley,–يليكوRingstaff–فاتسجنير)حوضوبملعتلافادهأًاقبسممهلنيبتامدنع

ميلعتنمديزتنلاهنإف،ةيلاعفبةينقتلاتقبطاذإو(1999Schacter-رتاكس،2002

مهعجشتوملعتلاىلإًاضيأمهزفحتسلب،بسحفمهليصحتىوتسمو،مهمهفوبالطلا

تالكشملالحويدقنلاريكفتلاتاراهمريوطتىلعمهدعاستو،ينواعتلاملعتلاىلع

ذنممدختسيلازيامبوساحلانأنممغرلاىلعو(Fagnano,1999-ونانجافورتاكس)

نإف،ةيساسألاتاراهملاتارابتخايفمهئادأنيسحتىلعبالطلاةدعاسملليوطتقو

Russell-لسار)دكؤياملثم،قيضلافدهلااذهزواجتيلروطتدقسرادملايفةينقتلاقيبطت

:(1999Sorge–جروسو
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ةقيرطو،مهملعتةيلمعىلعةرطيسلانمربكأردقىلعلوصحلابالطللةديدجلاةينقتلاحيتت

بولسألثميو.ةينواعتةروصبلمعلاىلإةفاضإ،يدقنويليلحتوحنىلعريكفتلامهلحمستو،ريكفتلا

لضفبةلوهسرثكأحبصأيذلا،يميلعتلاحالصإلاىوتسمىلعةلوذبملادوهجلادحأاذه(ةيئانبلا)

ةثيدحلاتاروطتلاتحتجردنيهبةطبترملاةينقتلاوةيميلعتلابيلاسألانمعونلااذهنألو.ةينقتلا

.(2-1ناتحفصلا)ةيميلعتلاهراثآسايقبعصلانمف

تامييقتلانمًاريثكنأل،بالطلاليصحتجئاتنسايقًاضيأبعصلانمنأةفاضإدونو

ةثيدحلاةينقتلاناكمإبيتلا،ايلعلاريكفتلاتاراهمنعةيفاكلاةجردلابربعتالةدوجوملا

.اهيفرثؤتنأ

تائيبنمفوفصلاتاعاقلقنىلإليميميلعتلايفةينقتلاجمدنأثوحبلانيبتو

ليميو.ةيميلعتلاةيلمعلاروحمبالطلانملعجتىرخأىلإًامامتملعملااهيلعرطيسيملعت

ربكأًاصرفمهئاطعإعم،ةينواعتةروصبلمعلاىلإ(ةيئانبلا)فوفصلاهذهيفبالطلا

Gibbons,–زنوبيجوMize-زيم)مهملعتيفًاطاشنرثكأراودأبمايقلاو،تارارقلاذاختال

حيتتو.(Gray,2002-يرجوConnell–لينوكو(axman–نامسكاو؛age)،2002-جيب؛2000

ةعومجمريفوتربع،ربكأةيافكبسيردتلابيلاسأنمبسنألارايتخانيملعمللًاضيأةينقتلا

.اهعيمجهطامنأىلإلصتلدتمتيتلا،ملعتللةبسانملاقرطلانمةعساو

فوفصلاتاعاقنمضملعتلاةيلمعثودحةيفيكيفتافالتخالانمضعبتناكامبر

ةينقتلانأىلإريشتيتلاجئاتنلامغانتيفببسلاةيديلقتلاتاعاقلابةنراقمةينقتلابةينغلا

تاجايتحالايوذوبوسرلارطخلنيضرعملابالطلاعمصاخوحنىلعةلعافنوكتدق

Barleyet.,2002-نورخآويلراب)ةصاخلا al:اهترجأةيثحبةعومجمريشتو.(2002،جيب

McRELبساحلاةنوعمبسيردتلايفةيتآلاتامسلادوجونأىلإ(CAI)ملعتيفمهسي

:(2002،نورخآويلراب)بوسرلارطخلنيضرعملابالطلا

.مهيلعًاماكحأردصيالو،بالطلازفحي•

.ةرركتمةروصبو،ةيروفةعجارةيذغتمّدقي•

.درفتلاتازيمملعتلاىلعيفضي•

.ةيلالقتسالانمًاديزمبلاطللحيتي•

.(97ةحفصلا)(زومرلاو،تاوصألاو،روصلا)ساوحلاةددعتمملعتللةئيبرفوي•



طيسبلاركذتلانيبحوارتيملعتلاةطشنألًافينصت(مولبنيماينب)دجوأدقف،ملعنامكو

ةينقتلافيظوتنأيفكشال.(1لكشلارظنا)اهمييقتوميهافملاقيبطتىلإةداملليلعفلا

ةادأاهفيظوتنكميهنأىلإةفاضإ،بيردتلاونيرمتللةيروفةعجارةيذغترفوينأعيطتسي

.اهمييقتو،اهبيكرتو،تامولعملاليلحتل

1لكشلا

ةيفرعملاتايلمعللمولبفينصت

راكتبالا

باعيتسالاومهفلا

ركذتلا

ae–زليانير.ديورت NileSيفةماعلاكيوديسسرادميفةينقتلاوجهانملاةريدم

ميلعتيفةينقتلاهكرتتنأنكمييذلارثألاىلعًالاثماهبالطدحأنعةيتآلاةصقلاساسنك

.(2006,زليان)بالطلا

لالخةيوناثلاانتسردمةرايزلةفلتخمةيميلعتةقطنمنيعبرأوسمخنمرثكأنمنوملعملاءاج

one-to-onelaptop)بلاطوملعملكللومحميصخشبوساحريفوتلانتردابمنمىلوألاةنسلا

computer initiative).نيكردمنورداغيسو،ةينقتلانوريسمهنأمهداقتعايفو،مهمظعمىتأ

ناكامةينقتلاتريغفيكو،ملعتلاوميلعتلانعناكلب،ًاقلطمةينقتلانعًايلعفنكيملءاقللانأ

.ةسردملاناردجلخادثدحي

ًاسمخقرغتست،قفارملاىلعةئجافمةلوجبمايقلاانتاداعنم،انتسردمىلإنيرئازلالوصوىدل

يرجي،ةلوجلادعبو.بالطلاونيملعملاعمةيوفعتاثداحمبحمسيام،ةقيقدنيثالثىلإنيرشعو

ةرشعتسنيبمهرامعأحوارتتبالطةرشعنمفلأتي(ءاربخلانمقيرف)عمًاراوحفويضلا
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لاجمنمضةيداصتقالا–ةيعامتجالامهتلاحومهتالهؤمتددح،ةنسةرشعنامثو،ةرشععبسو

.فويضلامامأءاربخلارودبمايقلاحابصلاكلذيفمهيلإانبلطدقو،ددحم

ىلعفويضلااهحرطينأنكمييتلاةلئسألاعاونأبقلعتياميفناتطيسبناتيساسأناتدعاقانيدل

املاطةباجإيأنمبالطلافاخينأيغبنيال(2.دودحلاجراخلاؤسيأحرطمدع(1:بالطلا

قئاقدلايفيليساملزجومميدقتدعبو،تارايزلاهذهىدحإلالخو.ةقيقحلايهمهتباجإنأ

هلأسو،بالطلادحأىلإةرواجمةيميلعتةقطنمنمفرشمهجوت،ةرشابمةيتآلانيعبرأوسمخلا

؟لومحملابوساحللكفيظوتلًالعفكيدلهثدحأيذلاقرفلاام،ًانسح:ماهتالاةديدشةربنب

رّمستهنكل،ةباجإلانعثحبلايفدهاجيناكهنأًاحضاوادبو،يلإرظنمث،هيلإيسيكباشلارظن

نأهيلعأىتحوأ،بيجيفيكفرعيمل.يسيكهجوىلعحوضوبًايداببارطضالاناك.اهداجيإنود

هنأًاحضاوناكو،ةرشابمهينيعيففرشملاىلإيسيكرظن؟المأفرشملااذهلاؤسىلعدري

يتايحلاوط،ةصاخلاتاجايتحالايوذنمانأ،يديس،يديس):لاقو،هتباجإحيضوتيفدهاجي

.(بلاطيأءاكذلثمامامتيئاكذنإف)–لومحملاهبساحىلإراشأو–(انهءيشلااذهعمنكلو

ذإ،عقاولايففقوملافصونملقأاذهفعمسيسناكسوبدطوقسنأتلقاذإ:تمصلاميخ

فيك،ًاقح،ال:روفلاىلعلأسوفرشملائجوف.لوهذوتمصيفسلجةعاقلايفناكنملكنإ

؟كيلإةبسنلابًاقرفثدحي

وهلومحملابساحلاعمهلعفأامو،بعصينيعبملعتلاو،ًاديجةءارقلاعيطتسأالانأ:يسيكباجأ

طيرشىلإبهذأمث،ةمهملايفملعملاةلئسأىلعةبوجأوأةلاقملالثم،هملسأفوسامبتكأيننأ

بساحلاىلإعمتسأو،ينيعقلغأو،نذألاةعاّمسعضأمث.556dkit(أرقا)ىلعطغضأو،ةمئاقلا

الإو.هميلستلحلصيهتبتكامنأاهدنعملعأسف،ًايقطنمهتبتكامناكاذإو،تبتكاميلعأرقيوهو

.مزاللابيوصتلاءارجإوةدوعلاعيطتسأف

(Specialeducation)صاخلاميلعتلايفهليجستذنمةّرملوألو،ايلعلافوفصلابالطنميسيكناك

ةقيرطلابسيلو،هملعتيفلضفألاتناكيتلاةقيرطلابملعتينأهلحمس،لوألافصلايفًابلاط

ًاماعرشعينثاىدمىلعهملعتطمنيفنومكحتيهوملعمناك.لضفألااهنأنوملعملاضرتفييتلا

.هملعتللضفألاةقيرطلابملعتللهتوقطاقنفيظوتبهلتحمسةينقتلانكل،ًابيرقت

تايلكىدحإيفنيتنسةساردحاجنبيهنيلو،ةيوناثلاةسردملايفجرختيلهتسارديسيكعبات

جوزتدقو،EMT/ءافطإلجرلمعينآلاوهاهو،ءافطإلامولعيفةداهشلانف،ةبيرقلاعمتجملا

،ةلماكةروصبةيوناثلاةسردملادعبهتاحاجنيفةينقتلاريثأتعباتيملامبر.يضاملاعيبرلايف

،ىلضفلاةروصلابملعتيفيكملعتيل؛هتوقطاقنفيظوتهلتحاتأةينقتلاهذهنأيفكشالنكلو

.حاجنلاىلعهتردقبهتقثىلعهتدعاسو



سيردتلاططخعضولديدجراطإلك

تاودألافيظوتيفةيلاعفلاقيقحتةيفيكنيملعمللنيبننأيهباتكلااذهنمانتياغ

ىلعمئاقلاميلعتلاعيجشتو،مهبالطلةيملعتلابراجتلاءانغإفدهب؛مهلةحاتملاةيكرحلا

ةايحلاىدمملعتلااوعباتييك؛اهيلإنوجاتحييتلاتاراهملامهبالطحنمو،تاعورشملا

نإ.نيرشعلاويداحلانرقلانملوألافصنلايفهفيرعتبسح-نيدقاننيركفماوحبصيو

ةيناثلاهتعبطبحجانلايفاصلاسيردتلاباتكلقفارمهنأوهباتكلااذهنعلاقيامبسنأ

.اهشقاننسيتلاةينقتلافيظوتلًانيتمًاساسأمّدقيباتكلااذهف،هنعًاليدبسيلو

ثوحبللMCRELثيدحت2007ماعذنمتثدحيتلامامتهاللةريثملاتارييغتلانيبنمو

تردصيتلاباتكلااذهنمةيناثلاةعبطلايفرهظيامك،حجانلايفاصلاسيردتلاباتكدعب

ةيناثلاةعبطلانكلو،ريغتتمل(2لكشلارظنا)تايجيتارتسإلاتائفنأحيحص.2012ماع

تاساردلاهذهذخأعم،ةيفصلاتايصوتلايفتاليدعتوتاساردلاثدحألًاليلحتتنمضت

يفاهفيظوتةيفيكوتايجيتارتسإلانعانراكفأنأهلككلذنممهألاو.نابسحلايفةديدجلا

تحبصأذإ،حجانلايفصلاسيردتلاباتكلىلوألاةعبطلاذنمتروطتدقطيطختلاةيلمع

ةدعاسمةيغب؛(3لكشلارظنا)سيردتلاططخعضولراطإيفمظتنتنآلاتايجيتارتسإلا

.اهفيظوتنمةياغلاىلعربكأةروصبدّدشُيثيحب،اهفيظوتىلعنيملعملا

2لكشلا

ةيسيردتلاططخلاعضوراطإ

ملعتللةئيبداجيإ

ميدقتوفادهألاعضوحنمودهجلازيزعتينواعتلاملعتلا

ةعجارلاةيذغتلاريدقتلا

باعيتسالاومهفلاىلعبالطلاةدعاسمىلعبالطلاةدعاسم

تاودأوةلئسألاوجذامنلااهقيبطتوةفرعملاقيمعت

قبسملاميظنتلااحهبشلابناوجديدحت

يوغللاريغليثمتلافالتخالاو

تاظحالملاليجستوصيلختلااهرايتخاوتايرظنلاعضو

ةيلزنملاتابجاولافيلكت

بيدتلاريفوتو
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لكلةيفلخلا،ملعتللةئيبداجيإ،راطإلانملوألانوكملايفتايجيتارتسإلادعت

نوددشيمهلعجيو،ملعتلاىلإبالطلازفحيهنإف،ملعتللةئيبملعملادجويامدنعو.سرد

لوصحللمهمامأصرفلاحيتيو،مهنمعقوتمامةفرعمىلعمهتدعاسملالخنمهيلع

ملعتىلعنورداقمهنأىلعمهتنأمطومهمدقتنعةمظتنملاةعجارلاةيذغتلاىلع

يفّلك،طاشنوةيلعافبةكراشملاىلعمهعجشيكلذبوهو.ةبعصتاراهموتامولعم

ًاصرفمهحنمياذهو،هملعتنعًالوؤسممهنملكحبصيف،(اهكالتما)ىلعو،هملعتةيلمع

مهملعتهيلمعةبقارمةيفيكملعتو،نواعتلاتاراهمريوطتو،اهتشقانمومهراكفألدابتل

.اهيفًايلمركفتلاو

لمشيو،باعيتسالاومهفلاىلعبالطلاةدعاسموهفراطإلايفيناثلانوكملااّمأ

ةقبسمةفرعمبنيدّوزمفصلاةفرغىلإنوتأيبالطلانأةقيقحىلعةينبمتايجيتارتسإ

نوكملااذهيفةلومشملاتايجيتارتسإلايتأتو.ةقباسلابةديدجلاتامولعملاطبرالإانيلعامو

نإ.ةديدجلاملعتلاةيلمعمعدلبالطلاىدلةقباسلاةفرعملافيظوتىلعنيملعملادعاستل

تامولعملانمىنعملاءانببلطتي،بالطلانماهجمدوةديدجلاتامولعملاوفراعملاباستكا

.اهنيزختو،اهميظنتو

مهعضوو،ةقباسةفرعمنممهيدلامبالطلاركذلمشتةطشنةيلمعوهفىنعملاءانبامأ

ةروكذملاريغتامولعملاةئبعتو،مهيدلةحيحصلاريغميهافملاحيحصتو،اهنمققحتلاوتاعقوتلل

.(1997PickeringجنيركيبوMarZano-ونازرم)ةفرعملانمةكبارلابناوجلاديدحتو

3لكشلا

McRELفيرعتةاتفلا

يساردلامهئادأةدوجنعتامولعمبو،ملعتللهاجتاببالطلاديوزت•ةيذغتلاميدقتوفادهألاعضو

.مهئادأنيسحتنممهنكميامبددحميملعتفدهىلإةبسنلابةعجارلا



لالخنمليصحتلاىوتسمودهجلانيبةقالعللبالطلامهفزيزعت•ريدقتلاحنمودهجلازيزعت

.ميلعتلانعمهتادقتعموبالطلافقاومةجلاعم

تازاجنإنمهوققحامل؛مهيلعءانثلاوأ،تآفاكمبالطلاحنم•

.نيعمفدهغولببقلعتياميف

،تاعومجمنمضًاعماولعافتييكبالطلامامأصرفلاةحاتإ•ينواعتلاملعتلا

.مهملعتززعتقرطبو

عوضومنعةقباسلامهتامولعمعاجرتساىلعبالطلاةردقزيزعت•تامظنملاوةلئسألاوجذامنلا

.اهميظنتواهفيظوتو،امةيديهمتلا

روصلافيظوتباهتساردوةفرعملاليثمتىلعبالطلاةردقزيزعت•يوغللاريغليثمتلا

.ةينهذلا

ةقيرطباهميظنتوتامولعملابيكرتىلعبالطلاةردقزيزعت•تاظحالملاليجستوصيخلتلا

.اهلةمعادلاليصافتلاوةيسيئرلاراكفألاضرعت

اهتعجارموةفرعملاىلعبردتللبالطلامامأملعتلاصرفعيسوت•ةيلزنملاتابجاولابفيلكتلا

.اهقيبطتوبيردتلاريفوتو

يفةعاربلانمعقوتملاىوتسملاقيقحتىلعبالطلاةردقزيزعت•

.امةيلمعوأةنيعمةراهم

لالخنم،اهفيظوتىلعمهتردقوةفرعمللبالطلامهفزيزعت•فالتخالاوهباشتلاهجوأديدحت

فالتخالاوهباشتلاهجوأديدحتلمشتةينهذتايلمعيفمهكارشإ

.ءايشألانيب

لالخنم،اهفيظوتىلعمهتردقوةفرعمللبالطلامهفزيزعت•اهرابتخاوتايضرفلاعضو

.اهرابتخاوتايضرفلاعضولمشتةينهذتايلمعيفمهكارشإ

فصووأثادحأةلسلسلثم)جذامنلاىلإهابتنالالالخنمتامولعملابالطلامظنيو

ةينهذةروصنيوكتيهتامولعمللمهنيزختيفةيلعافرثكألاةقيرطلانإثيح،(نيعم

كاردإو،ةيلمعلاتاوطخنمجذومنءانبلمشيفاهجمدوةيئارجإلاةفرعملاباستكاامأ.اهل
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ردقنودةسالسباهفيظوتو،اهيلعبردتلاو،ةفلتخملااهلاكشأمهفو،اهتايلمعواهميهافم

.(1997،جنيركيبوونازرم)يعاولاريكفتلانمريبك

قيمعتىلعبالطلاةدعاسموهو،راطاللثلاثلانوكملايفتايجيتارتسإلادكؤتنيحيف

(ةحيحصلاةباجإلا)أدبمقفوىلعملعتلازواجتلمهتدعاسمةيمهأىلع،اهقيبطتوةفرعملا

نأشنمو.يقيقحلاملاعلاقايسيفاهفيظوتوتاراهملاوميهافمللعسوملامهفلاىلإًالوصو

امفيظوتيفةنورموةيافكرثكأاوحبصينأىلعبالطلاةدعاسمتايجيتارتسإلاهذه

فيظوتيفبالطللةيرورضدعتيتلا،ةدقعمريكفتتايلمعفيظوتلمشتيهو.هنوملعتي

.(1997،جنيركيبوونازرم)دجموحنىلعةفرعملا

ةينقتلانمةديدجتاتفلك

يفريكفتلاىلعانتدعاسةينقتللتائفعبساندّدح،باتكلااذهنمىلوألاةعبطلايف

نم،قباسلاانلمعىلإانعجرامدنعو.نيرشعلاويداحلانرقلاتاودأفلتخمفيظوتةيفيك

تاذةينقتلانأىلعلدياموهو،ةيفاكدعتملعبسلاتائفلاهذهنأاندجو،ةيناثلاةعبطلالجأ

تحبصألاثملاليبسىلع،(بيولا)ةيلالدلاةكبشلارداصمةئفف.رارمتسابةريغتمةعيبط

ردصم)ىلإًابيرقتاهلكتاودألاًالعفتلوحيتلاةيباحسلاةينقتلاروهظدعبىودجتاذريغ

جماربتايجمربةتفانجمد،لثملايفو.((تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاىلعلمتحم

مدختسمللحمستةدعتاودأمويلارفاوتتذإ،اهليلحتوتانايبلاعمجيه،ربكأةئفيفةلودجلا

لويملاراهظإلًاضيأةدعقرطباهنميقتنينأو،ةدعرداصمنمةلوهسبتانايبلاعمجينأ

.4لكشلايفةينقتللعستلاتائفلاتاذةعسوملاةديدجلاانتمئاقضارعتساكناكمإب.جذامنلاو

ملاننأيفببسلانعاننولأسيلمعلاتاعومجميفنوكراشملاوأءارقلاناكامًابلاغ

تالآو،LCDضرعلاةزهجأو،ةيلعافتلاءاضيبلاتاشاشلالثم،ضرعلاتاودألةئفنَّمضن

ةبسانمتايجمرباهلسيليتلاضرعلاتاودأنإ:مهبيجنو،تادنتسملابةصوصخملاريوصتلا

اموهفيبوساحلاجمانربلاعمزاهجلانارتقاامأ،سأرلاقوفضرعزاهجنمرثكأتسيل

يف،ملعتمللحمستةيميلعتلاةينقتلانأنمؤننحنو،ميلعتلاوأملعتللانتئيبرييغتنماننكمي

وأ،يلمعريغوأ،نمآريغوأ،ًاليحتسماهبمايقلاناكامبرءايشأبمايقلا،لاوحألالضفأ

يفديكأتلكبةيرورضضرعلاتاودأنأنممغرلاىلعو.ةينقتلاهذهنودنم،باذجريغ



يهامنإ؛ةللضمنوكتس(ةيميلعتةينقت)اهتفصباهيلإةراشإلانأىرناننإف،فصلاةفرغ

.ةيمويلاملعتلالامعألةيرورضقفارمدرجم

4لكشلا

عستلاةينقتلاتاتف

ةلثمأفيرعتلاةاتفلا

Google Docs, Microsoft نكمي،تادنتسملاءاشنإلتاقيبطتةجلاعمتاقيبطت

قفوىلعصنلاضرعاهلالخنمصوصنلا

Word, Wordle .. مو..7.7

.ءايرصبواةيطخطامنا

Webspiration, ىلعمدختسملادعاستجماربميظنتلاجمارب

Inspiration, SmartTools. طبرلاىلعو،هراكفأميظنتينهذلافصعلاو

راهظإو،اهفينصتوراكفألانيب

.تايلمعلا

,SurveyMonkeyعمجمدختسمللحيتتتاودأتانايبلاعمجتاودأ Microsoft I

Excel, eClicker, Poll اهليلحتو. اهليلحتوتانايبلا

Everywhere

Skype, FaceTime, ةيديلقتلالاكشألاناكملحتجماربلصاوتلاجمارب

TypeWith.me, Diigo, توصلابءاوس،اهززعتوألصاوتللنواعتلاو

Facebook, Twitter نينثابوأ،صنلاوأةروصلاوأ

مدختسمللحيتتو.اهعيمجبوأاهنم

طباورلاوروصلاوراكفألالدابت

.اهتشقانمواهريغوةينورتكلإلا

ًاعملمعلانمصاخشألانكمتو

ةدعابتمنكامأيفاوناكولىتح

.ًايفارغج
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BrainPOP, Discovery ءاشنإىلعدعاستوأرفوتةينقتمالعإلاطئاسو

Education Streaming, يتلاتاليجستلاوأويديفلاتافلموهملعتملا)ةيميلعتلا

and Khan Academy (ليمعلا. ملعتلايفاهفيظوتداري

PowerPoint, Keynote, تافلمعيمجتمدختسمللحيتتةينقتطئاسولاءاشنإ

Photoshop, iPhoto, وأ،اقيسوملاوأ،ويديفلاوأ،توصلاوهملعتملا)ةددعتملا

Glogster, VoiceThread, اهنميأوأ،تاموسرلاوأ،روصلا(جتنملا

iMovie ًاعم. يئاهنجتنمىلعلوصحلل

MathBoard, Intro to زيزعتل؛ملعتملااهيفمكحتيةينقتةيميلعتلاتاودألا

Starلمشتو،امةركفوأامةراهممهفةيلعافتلا ChartوMath

لاكشألاكيرحتتايلمعو،باعلألا

ميقتيتلاتايجمربلاو،اهرييغتو

وأ،طاشنلايقتنتوملعتملاتاراهم

.هتاجايتحالًاقفوبسانملاجاهنملا

RubiStar, Visual مدختسملادوزترداصمةيعجرملارداصملا

Thesaurus, Wikipedia, دعاوقو. تانايبلاوتامولعملابتانايبلا

WolframAlpha,

GapMinder

Nintendo Wii, Xbox يفارغجلاعقوملاعملعافتتةينقتةيكرحلاةينقتلا

Kinect, GPS devices .هتاكرحعمومدختسملليناكملاوأ

ىلعةلثمألانًماريثكانهدرونمل)

ببسب؛باتكلااذهيفةئفلاهذه

فرغيفًايلاحاهرفاوتمدع

اننكل،ةدودحمةروصبالإفصلا

ًاومنةئفلاهذهدهشتنأعقوتن

سمخلاتاونسلالالخًايئانثتسا

.(ةمداقلارشعلاىتحو



25...ةمدقم

نمضةيلعافتلاءاضيبلاتاشاشلانمريثكعمةنمضتملاتايجمربلافنصتنأنكمي

ميهافملاقيبطتلًاجمانربمدختسيملعملاناكاذإ،ًالثمف.اهفيظوتةيفيكبسحبةفلتخمتائف

ميظنتلاتايجمربنمضجمانربلافنصيهنإف،ينهذلافصعلاىلعبالطلاةدعاسملجأنم

يلعافتلاملعتلاباعلأىدحإيفنوكراشيفصلابالطناكاذإ،نكلو،ينهذلافصعلاو

.يلعافتلاملعتلاتايجمربنمضفنصياهدنعف،ءاضيبلاةشاشلاىلع

؟باتكلااذهنمىوصقلاةدئافلاىلعلصحتفيككل

ةماعةحملبلصفلاأدبي،ةلثامتمةيلكيهباتكلااذهماسقأنمضباتكلالوصفعبتت

معدتيتلاةينقتلانعةددحمةلثمأوةيفصتايصوتاهيلت،ةراتخملاةيجيتارتسإلانعةريصق

ططخنيبياهنمريثكو،بلاطلاوأملعملااهأشنأةلثمأاهلكلوصفلالمشتو.ةيجيتارتسإلاكلت

ةددحمتاهيجوتلوصفلالالخانفضأكلذك.ةيلعفلاتاجتنملاو،تاعورشملاو،سوردلا

تايجيتارتسإلاذيفنتىلعبالطلااهتدعاسمةيفيكو،تاودألافيظوتلةبسانملاتاقوألانع

انكرتاننكل،ةبولطملاتامهملابسحبةجيتنلضفأيطعتيتلاتاودألارايتخانعكلذكو

ديرناننأل،تاراهمللًاقفوتايجمربلاوأةزهجألافيظوتثيحنمىندألااهدحيفانتاهيجوت

ىلعةيناجملاسوردلارفاوتنأىلإةفاضإً–ايئارجإالًايلمعًاليلدباتكلااذهنوكينأًاقح

ةيليصفتلاتاءارجإلاهذهةفاضإلعجي(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاىلععساووحن

تاجتنملاهذهنمةخسنثدحأىلإريشتيهفاهانفضأيتلاتاهيجوتلاامأ.يرورضريغًارمأ

.باتكلااذهرشنتقوىتح

انجردأ،ًاضيأ،فصلاةفرغيفةينقتللطيطختلاةيفيكىلعديدشتلابباتكلايهتنيو

ةمهمةدعتانوكمنيبنمًادحاولثمتةينقتلانأفيكانشقانو،انلمعنماهانملعتًاسورد

.نيرشعلاويداحلانرقلايفةينغلاملعتلاةئيبنمض

يفانعمجدقو.ملعتلاو،ميلعتلاو،لصاوتلاتاءارجإو،ةئيبلاريغتنأةينقتلاعيطتست

سيردتلاتايجيتارتسإبناجىلإةديفملاةيميلعتلاةلثمألاوتاودألانمًاددعباتكلااذه

ىلإرظنلاىلعنيملعملاباتكلااذهدعاسينألمأن.(5لكشلارظنا)ثوحبلاىلعمئاقلا

بمهسفنأاوديقينألدب،بالطلاهبموقيامةلمجيف(لعفلا)اهنأبةمدختسملاةينقتلا

.اهنوملعتييتلاتايوتحملا(مسا)
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5لكشلا

ةينقتلاوتايجيت.يتارتسإلاةفوفصم

لصاوتلاجماربعمجتاودأميظنتلاجمارب|ةجلاعمتاقيبطت

نواعتلاواهليلحتوتانايبلاينهذلافصعلاوصوصنلا

X X X X فادهألاديدحت

X X X ةعجارلاةيذغتلاميدقت

X دهجلازيزعت

X X ريدقتلاحنم

X ىنواعتلاملعتلا

X X X تامظنملاو،ةلئسألاو،جذامنلا

ةمدقتملا

X X X ةيوغللاريغتاليثمتلا

X X X تاظحالملاليجستوصيخلتلا

X X X ريفوتوةيلزنملاتابجاولا

بيردتلا

X X X هباشتلاهجوأديدحت

فالتخالاو
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X X اهرابتخاوتايضرفلاعضو

X فادهألاديدحت

X X X ةعجارلاةيذغتلاميدقت

دهجلازيزعت

X X ريدقتلاحنم

X X ينواعتلاملعتلا

X X تامظنملاو،ةلئسألاو،جذامنلا

ةمدقتملا

X X X X ةيوغللاريغتاليثمتلا

X تاظحالملاليجستوصيخلتلا

X X X ريفوتوةيلزنملاتابجاولا

بيردتلا

X هباشتلاهجوأديدحت

فالتخالاو

X اهرابتخاوتايضرفلاعضو





لوألابابلا
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لوألالصفلا

فادهألاديدحت

ةعجارلاةيذغتلاميدقتو

كولوبوجنيركبوونازرم)(حجانلايفاصلاسيردتلا)باتكنمىلوألاةعبطلايف

–2001,Pollock)نمضةعجارلاةيذغتلاميدقتوفادهألاديدحتيتيجيتارتسإانعضو

يفةينقتلافيظوت)باتكنمىلوألاةعبطلايفامهانلصفاننكلو،انهيهامك،ةدحاوةئف

طيطختلاةلئسأنمةلصفنمةعومجمامهنملكبانطبرو،نيتئفىلإ(حجانلايفاصلاسيردتلا

انلحمساماذهو،باتكلااذهةيلكيههنيبتءازجألايثالثلمعراطإىلإةياهنلايفتلوحتيتلا

ةيذغتلاميدقت)و(فادهألاديدحت)نأىرناننإ.نيتيجيتارتسإلانيتاهنيبىرخأةرمعمجلاب

مهمدقتيفاوحبصأنيأو،مهملعتفادهأةفرعمىلعبالطلاةدعاسملًاعمنالمعت(ةعجارلا

يقحتوحن

فادهألاديدحتالو

كولوبوجنيركبوونازرم)،ملعتلاراسمهيجوتلهاجتاديدحتةيلمعوهفادهألاديدحت

ملعتفادهأنوملعملالصاوتيامدنع(Schunk,2002-كناشوPintrich-شيرتنيب،2001

هبنوموقيامنيبطباورلاربكأةلوهسباوظحالينأبالطلاةعاطتسابحبصي،بالطلا

مهقالطناةطقندنعبالطلاىوتسمسايقبو.هملعتمهبضرتفيامو،فصلاةفرغيف

عضاوملاو،هيلعمامتهالازيكرتلهيلإنوجاتحيامديدحتو،ملعتلافادهأىلإةبسنلاب

نّمدحلامهعسوبحبصي–هريغنموأملعملانمةدعاسمىلإاهيفنوجاتحيدقيتلا

–نوتسوPitler–رلتيبوHubbell-لبهوDean-نيد)حاجنلاىلعمهتردقنأشبمهقلق

2012,Stone).ديدحتبةقالعتاذيفصلاسيردتللتايصوتعبرأانيدل،قايسلااذهيف

:ىه،فادهألا
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:تايصوتلا

.ةديقمتسيلوةنرمملعتفادهأديدحت•

.مهرومأءايلوأوبالطلاىلإملعتلافادهألاصيإ•

.ةقحاللاوةقباسلاملعتلايتيلمعبملعتلافادهأطبر•

.مهنملكبةصوصخمملعتفادهأديدحتيفبالطلاكارشإ•

ديزيمهبةصوصخمملعتفادهأنمضعبديدحتببالطللحامسلانأثوحبلانيبت

ةيلمعلاهذهةينقتلاززعتو.(Murphy,1983-يفروموHom-موه)ملعتللمهتيعفادنم

حيتت،كلذك.اهنعثدحتلاو،اهحيضوتو،مهملعتفادهأميظنتىلعمهتدعاسملالخنم

يف.اهلقصوفادهألاوريياعملاديدحتىلعهدعاسترداصمىلعلوصحلاملعمللةينقتلا

ةجلاعمتاقيبطت:فادهألاديدحتيفةيتآلاةينقتلاتاودأفيظوتةيفيكنيبنس،لصفلااذه

رداصملاو،اهليلحتوتانايبلاعمجتاودأو،ينهذلافصعلاو،ميظنتلاتايجمربو،صوصنلا

جماربو،ةيلعافتلاةيميلعتلاتاودألاو،ةيميلعتلامالعإلالئاسوو،تانايبلادعاوقوةيعجرملا

.نواعتلاولصاوتلا

صوصنلاةجلاعمتاقيبطت

اهتاذبةمئاقتاقيبطتوأ،ةينواعتوأتناكةيديلقتءاوس،صوصنلاةجلاعمتايجمربّدعت

.فادهألاديدحتلجأنمرطألاوتاودألاءاشنإلةطيسبةقيرط،ةيباحسلاةينقتلاىلعدمتعتوأ

ثيح(KWLchart)(تملعتو)،(فرعأنأديرأ)و،(فرعأ)ططخمتاودألاهذهنمو

هوملعتاممث،عوضوملاتاذنعهملعتنوديريامو،امعوضومنعهنوفرعيامبالطلالجسي

ليعفتلةعئارةقيرطططخملااذهلثميو.عوضوملالمشييذلاطاشنلاوأةدحولاةياهنيف

ططخمءاشنإّدعيو.ملعتللمهبةصوصخملامهفادهأنوعضيبالطلالعجو،ةقباسلاةفرعملا

(KWL)صوصنلاةجلاعمجمانربيفةحاتملامسرلاتاودأفيظوتبةطيسبوةلهسةيلمع.

ىلعطغضلابطيسبلاططخملااذهلثمءاشنإلهسلانم،درووتفوسوركيامجمانربيف،ًالثمف

ىلعو.2×3لودجرايتخامث،تاودألاطيرشىلعنم(Table)لودج<(Insert)جاردإ

ايازمبعتمتيالهنإف،تاططخملاهذهلثمءاشنإلهسيدرووتفوسوركيامنأنممغرلا

بلاوقلالامعتسابحمستيتلا،لجوجتادنتسملثمةيباحسلاةينقتلاىلإدنتسملاجمانربلا
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ةيملاعلاةكبشلاربعةدراولالئاسرللقودنصىلإةفاضإ،ةيمقرلاةعجارلاةيذغتلاوةكرتشملا

نمو،ةيدومعتاليطتسمةثالثمسروأ،ةيدومعةدمعأةثالثجاردإةلأسمىدعتياللجوج

.دومعلكيفةبسانملانيوانعلاعضومث

مسرلهسألانمنوكيامدنعينورتكلإططخمءاشنإيفدهجلااذهلذبيملنكل

ىهةيفصلاةسرامملابةقلعتملاةيناثلاانتيصوتنأركذتنل؟قرولانمةعطقىلعططخم

.مهرومأءايلوأوبالطلاىلإملعتلافادهألاصيإ

ةيرابتخإةرشنيفهنيمضتةلوهسبعيطتستكنإف،ًاينورتكلإKWLططخمناكاذإ

كلذنملضفألاو،كفصبصوصخملاينورتكلإلاعقوملاىلعهضرعّمثنمو،ةينورتكلإ

.بالطلاىقابلبقنمهلامعتسالةينورتكلإلاةباحسلاىلعهتكراشم

1-1لكشلا

هانملعتام/هتملعتامهملعتديرنام/هملعتديرأامهفرعنام/هفرعأام

ةبسنلابرمألاكلذكو،لجوجىلعباسحىلإًالوأجاتحت،لجوجتادنتسمفيظوتلاو

ًاناجملجوجتاباسحءاشنإنكمي.دنتسملاىلعلوصحلانماونكمتييك،كبالطىلإ

رمعناكاذا).https://www.google.com/accounts/NeWAccountطبارلاىلع

ةصوصخملالجوجتاقيبطتءاشنإيفركفتنأكيلعف،ًاماعرشعةثالثنستحتكبالط

كباسحىلإلوخدلاليجستًالوأكيلع،كلذلجأنمو.كتسردميفميلعتلاقاطنب

رايتخاوتاودألاطيرشيف(More)ديزملابيوبتلاةمالعىلعطغضلاو،لجوجىلع

(Document)<دنتسمءاشنإرتخامث.تادنتسملا (Creat).ىلعطغضا،ديدجلادنتسملايف

ديجلانمو.ادنتسملاظفحامث،لوألافصلايفنيوانعلابتكا.2x3<لودججاردإ<لودج
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.ةلوهسبهيلإلوصولانمبالطلانكمتينأوأ،نورخآهرّيغياليكبلاقلكشىلعلودجلاظفح

بهذا:ةيتآلاتاوطخلاعابتاطقفكيلع،كقاطنبةصوصخملابلاوقلاةبتكمىلإبلاقةفاضإل

هظفحببغرتيذلادنتسمللةرواجملارابتخالاةناخدّدحو،https://docs.google.comىلإ

.بلاقلكشىلع

دنتسمللةرواجملارابتخالاةناخدّدحو،https://docs.google.comىلإبهذا.1

.بلاقلكشىلعهظفحببغرتيذلا

Submitto).بلاوقلاضرعمىلإةفاضإ<(More)ديزملارتخا.2 template gallery)

.ةغللارتخامث،بلاقللنيتنثاوأةئفرتخا،ًارصتخمًافصوبتكا.3

Submita)بلاقةفاضإرتخا.4 Template).

https://docs.google.com/tem–طبارلاىلعًاحاتمنآلاديدجلاكبلاقحبصأ.5

platesيبلاوقةمئاقنمض(MyTemplates).

ىدحإةيادبيفبالطلادحأهأبعلجوجتادنتسميفبلاقىلعًالاثم21لكشلانيبي

باتكنمضتالضعملاليلحتىلعموقتيتلا،ةيوناثلاةلحرملايفةغللابقلعتتيتلاتادحولا

TheHunger)عوجلاتايرابم Games).نمًاءزجيمقرلادنتسملااذهحبصينأنكمي

كلذك.(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاربعهتكراشملهسلانمو،ةيمقرةظفحم

formative)بيردتلاءانثأيفمييقتللةادأوبالطللةعجارةيذغتةقلحلمعينأنكمي

assessment).ةيملعتلاةدحولانمضمدقتلالالخيف(هتملعتام)مسقةئبعتنكميو

.ملعملاوبالطلاىدلمهفلانمققحتللًاضيأهفيظوتناكمإلابو

2.1لكشلا

The Hunger Games – عوجلاتايرابمباعلأل KWL ططخم

هانملعتام/هتملعتامهملعتديرنام/هملعتديرأامهفرعنام/هفرعأام

عملماعتلادنعفرصتأفيك

؟عوجلاتايرابميفتالضعملا

رارقلااذهنيبنراقأفيكو

ةبعصتالكشميهتالضعملا

.ةحيحصتاباجإعضباهلو،لحلا

لحتاراهمريوطتمهملانم

.تالكشملا
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ينهذلافصعلاوميظنتلاجمارب

ضايرنم)ًاديجفورعملا(Kidspiration)جمانربجماربلانمةعومجملاهذهلمشت

ةلحرملابالطل(Inspiration/WebSpiration)جمانربو،سماخلافصلاىتحولافطألا

عضونممهنكمت،بالطللةلهسةقيرطةديفملاتاودألاهذهنمؤت.(اهدعباموةطسوتملا

.ةدحولانمءاهتنالادعبو،حرشلاءانثأيفو،ةيملعتلاةدحولاةيادبيفمهراكفأميظنتو،ططخلا

تاذميظنتلاتاودأظفحنمنكمتاهنأ،ةيداعططخمةقرولدبجمانربلافيظوتتازيمنمو

ةصوصخملاةيمقرلاةظفحملانمءزجاهنأىلعاهنيزختو،اهتكراشمو،اهليدعتو،لاكشألا

مهفنمضتةروصبو،مهنملكبةصوصخمةيملعتفادهأديدحتبالطللحيتياماذهو،بلاطلاب

مكحتلانمضعبةحاتإيفلثمتتةيزيفحتةدئاففيضي،ًاضيأ،هنوملعتياذاملوهنوملعتيام

بالطلاةدعاسميفةلعافلاوًادجةطيسبلاقرطلانمو،مهملعتهيلمعيفبالطللرايتخالاو

وأ(Kidspiration)جمانربفيظوتببلاقءاشنإمهنملكبقلعتتةيملعتفادهأديدحتىلع

(Inspiration/Webspiration)ينهذلافصعلاوميظنتللهباشمجمانربيأوأ.

ثيح،ةنراقمللةيعجرملاةطقنلاوأ،كرايعموأ،لماشلايملعتلاكفدهضرعءانثأيف

يفنيملعملادحأهّدعأيذلا،31لكشلايفنيبملابلاقلالثمبلاقفيظوتىلعبالطلا

قيقحتلجأنمهيلعنوددشيدقامو،اهملعتنولضفييتلارومألايفثحبلل،نوجيروأةيوناث

سردلانمةياغلالعجيبالطلاوملعمللةيملعتلافادهألاديدحتنإ.ملعتلاةيلمعنمفدهلا

امةعجارمبةصحلايهتنتو.ًاحوضوهديزيلذئدعبحرشلايتأيّمثنمو،هتيادبذنمةحضاو

هههههه.

3-1لكشلا

Inspiration جمانربخيبىشنأ:ميظنتبلاق

نأديرأناديرا

حفيعأ

. اهللاتيبةعتكرع

فرعفلتخمللحاوسردا.ىعاري
نعاديزمةعىرعالبرم

. | ثادحأللتاريسفتلا

àبةيسيئرلاتاعوضوملاو

.نوجيرواروظنمنمةصقلا

نأديرأ

الهفرعأ
نعاديزم
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هاجتابهعّبتتو،مهمدقتىلعيصخشلامهعباطءافضإلبالطلاعجشتلىرخألاةقيرطلاو

يذلاKWLططخملهباشمططخم)"KWHL"ططخمفيظوتيهةيملعتلامهفادهأقيقحت

فصللتايضايرلاةداملالخدتملعموهو،اوفديسلااهدعأةكبش4.1لكشلانيبي.(ًافنآهانركذ

ًاحراط،روسكلانعةيميلعتةدحواوفديسلاأدب.MindMeisterجمانربًامدختسمعبارلا

؟تملعتاذامو؟فرعتسفيكو؟ملعتتنأديرتاذامو؟فرعتاذام:KWHLةلئسأهبالطىلع

حتفمهتعاطتسابنيذلاهبالطكرشأو،هبوساحىلعKWHLبلاقاوفديسلاأشنأ

دعبو،مهعيمجةسردملاهبمهتدوزيذلا(دابيآلا)ّيفكلابوساحلاةزهجأىلعبلاقلا

ام،ةيلاحلامهتفرعمنعةحضاوةروصمهيدلتحبصأ،ططخملالامكإنمبالطلاءاهتنا

.اهتفرعمنودوييتلاىرخألارومألايفتارارقلاذاختاىلعمهدعاسي

مهفنعحضوأةروصوافديسلل(؟فرعتاذام)دومعاهنمضتييتلاتامولعملارفوت

طيطختلبالطلاعفدتف(؟فرعتسفيك)ةناخامأ،روسكللمهملعتيفتاوجفلاوهبالط

ةيفيكلاو،هملعتنوديريامملعتلجأنمهيفنوبغريناكمديدحتلو،ملعتلايفمهتاوطخ

.كلذقيقحتلاهنودوييتلا

4.1لكشلا

MindMeisterجمانربفيظوتبتئشنأ:KWHLةكبش

ةيقيقحلاروسكلا

ةيقيقحلاريغروسكلا؟فرعتاذام

؟فرعتنأديرتاذاممثلكشكلت

ربكالاكرتشملامساقلاام

غامدلاتازفحم

ملعتلاتايعســـــ
ةيضارتفالانيرامتللةينطولاةبتكملا

نيذلابالطللةفرعملللضفأًاليثمتزومرلاوةينايبلالاكشألالامعتسايطعيامابلاغ

تاجايتحالايوذو،راغصلابالطلاكلذيفو،ةباتكلايفةروطتمتاراهممهيدلسيل

Secondlanguage)ةيفاضإةغلنوملعتينموةصاخلا learnerS)يفبالطلاعيطتسيذإ

يتلازومرلاعنصةادأنيمدختسم،اهيلإنوجاتحييتلازومرلامسر(KidSpiratio)جمانرب

،لاكشألاو،طوطخلانمةعونتمةعومجمفيظوتبينايبلكشيأميمصتًايلمعمهلحيتت
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زومرلاةبتكمصيصختملعملاةعاطتسابو.(يضارتفايشامق)حولىلعناولألاو،شرفلاو

وأ،فذحلاوأ،جاردإلاتاودألالخنم(Inspiration)و(Kidspiration)نملكيف

ةلحرملايفتاملعملاىدحإهتلعفاماذهو.هرايتخانمزومرللةديدجةبتكمءاشنإلءاشنإلا

(لبحلاىلعدقعلابدعلا)باتكةءارقلجأنماهفصئيهتتناكامدنع،ًامامتةيئادتبالا

(Knotson a Counting Rope)رينوجنيترامليبفيلأتنم-BillMartin Jr.تدجو،كانه

اهبالطلاهتصصخزومرللةبتكمتأشنأف،هتايصخشو،هعوضومو،باتكلافالغفصًتاموسر

باتكلانعهنوفرعيامنيبتتاكبشءاشنإلجأنم:Fidspirationجمانرباومدختسانيذلا

:ةيتآلاتاوطخلاعبتا،زومرلاةبتكمنمضصصخممسرجاردإل،اهدعبوةصقلاةءارقلبق

مسرجاردإ<(Edit)ريرحتىلإباهذلابInSpirationدنتسمىلعمسرلاعاض.1

(InsertGraphic)جمانربيف).مسرلارتخامثKidspiration،ملعملاىلإبهذا

(Teacher)>ملعملاةمئاقنيكمت(Enableteacher menu)،ريرحتىلعطغضامث

EditSymbol)زومرلاتابتكم Libraries)مسرداريتساو(ImportGraphic).

.اهيلإمسرلاّمضديرتيتلاةبتكملاضرعاو،زومرلاةعومجمحتفا.2

AddSymbolto)ةبتكملاىلإزمرةفاضإ<(Utility)ةدعاسمةادأرتخا.3 Library).

StandardSymbol)يسايقلازمرلامجحرتخا.4 Size)يلعفلامجحلاوأ(ActualSize)

.قفاومىلعطغضامث

هفيظوتنكميو،زومرلاةحولتادرفملفسأيفرهظي،زمرلاجاردإيهتنيامدنع.5

.رخآزمريألثمًامامت

يتلاةديدجلارومألانعمهراكفأليجسترامعألافلتخمنمبالطللنكميكلذك

يفكي،لهسرمأ(Inspiration)جمانربيفتوصلاليجستنإذإ:مهتاوصأباهنوملعتي

<(Tools)تاودأرتخا.توصلاعمقفارتينأديرتيذلاعوضوملاوأزمرلاراتختنأ

InsertVideo)توصوأويديفجاردإ or Sound)>توصليجست(RecordSound).امدنعو

ليجست،ةشاشلاىلع(Record)ليجسترزىلعطغضا،توصلاليجستلًادعتسمنوكت

ءاهتنالادعب(Save)ظفحرزىلعطغضلادكأ.ةرملكةدحاوةقيقدىتحيتوصعطقم

.ليجستلانم
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تامولعمةفاضإو،تاططخملاليدعتو،تامولعملارييغتمدختسمللحيتتةينقتلانألو

.ةيميلعتةدحويألالخRWHLمهتاططخمىلعلمعلابالطللنكمي،ةلوهسبةديدج

بالطلاعمكلمعءانثأيفامهيلإفرعتلابنيريدجنيبلاق(Inspiration)جمانربلمشي

Assignment)ةمهملاءاهنإططخموهلوألا:مهنملكبةصوصخمةيملعتفادهأديدحتدنع

Completion Plan)دلجميفعقيو،جمانربلانماهدعبامو9.0ةخسنلاعميتأييذلا

Thinkingand)(طيطختلاوريكفتلا) Planning).ةدامةملعمدليفسكامةديسلامدختست

Familyand)كلهتسملاوةرسألامولع Consumer Sciences)بلاقلاةيوناثلاةلحرملل

Build)(لضفأراطفإبوبحجاتنإ)عورشمميظنتىلعاهبالطةدعاسمل5.1لكشلايفنيبملا

a Better Cereal)ةديدجراطفإبوبحجاتنإلةريغصتاعومجمنمضاهبالطلمعيثيح

ديعاومهلو،ةّدعتاوطخعورشملابلطتي،هسفنتقولايفكلهتسمللةباذجوةيذغمنوكت

ةيلمعيفةدعاسمةادأهنأ:امه،نينثانيرودةمهملاءاهنإةطخبلاقيدؤي،ءاهتناللةددحم

.يديهمتلاميظنتللةادأهنأىلإةفاضإ،ةحضاوءاهتنالاديعاوموتاعقوتلالعجيف،طيطختلا

زاجنإلطيطختلاو،هلكعورشملاقاطنةيؤر،ةعيرسةرظنب،دليفسكامةديسلابالطعيطتسي

ةدحاولاةعومجملايفمهعيمجبالطلاىدلنألو.ددحملادعوملايفهلحارمنمةلحرملك

ةلحرملكيفةعومجملامدقتنمققحتينأمهنملكناكمإبف،ًاكرتشمInSpirationدنتسم

.حيحصلاراسملاىلعمهلمعريسنأدكأتلاو

5-1لكشلا

Inspiration جمانرب àططخم بةمهملاءاهنإططخمبلاقفيظوتبىشنأ؛فدهلا

ةمهملايننا

نأكيلعوةيذغألايعنصمدحأكناليخت

هقيوستوديدجبوبحجتنمجاتنإبموقت

s. ؟ةمهملاخيبةددعتملاتابلطتملاامةديجلاةيذغتلانعهفرعتامىلإادنتسم

-.اضياذغموهئارشخيبسانلابغريةديدجبوبحجتنمنعةركفحرطهنعسانلاثحبيامو،بوبحلاليصافتنم

؟حيحصتلاريياعمام.راطفإلاتت

CD Rubistar نمتاميلعتةدعاقىلإطبرج

؟يدلةرفاوتملارداصملاام

C) ةسردملاخبطمنمتانوكم،راطفإلابوبحتانالعإ،صنلا.

ددحملادعوملاةمهملانملوألاءزجلا

.مـ

طابش8----اطفالاىلاارابتخا
D . اهتفصووراطفإلابوبحلامساراي

ددحملادعوملاةمهملانميناثلاءزجلا

موــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..

ملطابش11اهقوذتوبوبحلاخبط

ددحملادعوملاةمهملانمثلاثلاءزجلا

.مويلا

ملطابش14ةعجارلاةيذغتلاىلعءانبةفصولاليدعت
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ميظنتلةعئارةقيرطهلرفويو،ىرخأرثإةوطخبلاطلابريسيعئاربولسأهنإ

ةيمستنأشنم:ًاددجمهعفانمبريكذتلاريدجلانمو.هفادهأعضووهملعتةيلمع

لامتحانمديزتنأو،ةسوملموةيعقاوةيلمعلالعجتنأفدهلاقيقحتلةعبتملاتاوطخلا

.تامهملازاجنإ

فادهأعضوىلعبالطلادعاسييذلا(Inspiration)جمانربيفرخآلابلاقلااّمأ

يصخشلافدهلابلاقوهف،مهلمعزاجنإلةطخعضوو،مهنملكبةصوصخمملعت

(PersonalGoal).طيطختلاوريكفتلادلجميفًاضيأبلاقلااذهعقي(Thinkingand

Planning)يفنيبملابلاقلالاثمنمظحال.جمانربلانماهدعبامو9.0ةخسنلانمض

فيكو،يصخشلااهملعتلًافادهأءايميكلاسرديفتابلاطلاىدحإتعضوفيك1.6لكشلا

.اهعابتااهيلعنيعتييتلاتاوطخلاتددح

الاهنأينهذلافصعلاوميظنتلاتايجمربفيظوتدنعةلمتحملاقئاوعلانم

ينورتكلإديربلاسرإتدرأاذإف،ةيلزنملابوساحلاةزهجأنمريثكىلعةدوجومنوكت

نمءزجهنأىلعجمانربلااذهفيظوتبتئشنأبيوةحفصًانمضتمرومألاءايلوأىلإ

ليلقددعالإفلملاحتفنمنكمتيالدقف،ةيفصلاملعتلافادهألاصيإزيزعتدوهج

نملكحيتيذإ.ةلضعملاهذهىلعبلغتللةقيرطكانه،ظحلانسحلو.طقفمهنم

Kidspiration،وInspirationلثم،ةروصةئيهىلعتافلملاريدصتمدختسملل

.PNGوأJPEGةغيص

(Export)ريدصت<(File)فلمرتخا،ةروصةغيصىلعInSpirationدنتسمريدصتلاو

كيلإبلطتةشاشرهظتف.(GraphicsFile)موسرلافلمبيوبتلاةمالعرتخامث
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ىصخشلافدهللInspirationبلاق

6-1لكشلا

- وهسيئرلايفده

اهققحأنأيغبنييتلاتاياغلا

اذهقيقحتنمنكمتأىتح

يهفدهلا

نأيلع،يتاياغقيقحتل

ةجيتنلا.ـءارجإلا.اــخيراتلا

ةجيتنلا-ءارجإلا.مـخيراتلا

ةجيتنلاهوــــــــــــــــــــــــــــــــــــءارجإلاموــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخيراتلا

يصخشلافدهلا

و،GIFغيصلانيبنم1nSpirationفلمريدصتلاهديرتيتلاةغيصلارايتخا

JPEG،وPNG.يتآلارزىلعطغضلادعبو(next)يذلايطيطختلامسرلاعونىلإ

وههترّدصيذلامسرلااذهو،ةروصىلإمسرلالّوحيل(Save)ظفحطغضا،هديرت

هلاسرإو،صوصنلاةجلاعمجمانربيفهجاردإنكميو،Inspirationفلملةروصمةطقل

ءايلوأءاقبإل؛ىرخأةقيرطكلرفويبولسألااذه.رومألاءايلوأىلإينورتكلإلاديربلاب

ىوتسمىلعو،مهئانبأبقلعتتيتلافادهألاىلعو،كفادهأىلعرارمتسابنيعلطمرومألا
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اهليلحتوتانايبلاعمجتاودأ

(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاةطاسوبتاعالطتسالالالخنمتانايبلاعمجنإ

تاذفادهأعضولجأنم،اهليلحتوةمزاللاتامولعملاعمجو،نيملعتملاكارشإبكلحمسي

.ًالهسوًاعيرسعالطتسالاءاشنإحبصي،تاءارجإلاملعتتاملاحو.مهنملكبصوصخمىنعم

ام،ىرخأةرماهلامعتساواهحيقنتكنكميثيحب،تاعالطتسالانيزختعقاوملامظعمحيتتو

.ةيلعافرثكأةددحمىرخأفوفصعمجئاتنلالدابتلعجي

.تنرتنإلاةطاسوبعالطتسادادعإدنعاهعابتاكيلعيتلاتاهيجوتلانمددعةمث

عجشتيتلاةماعلاتامولعملانمضعبعالطتسالاناونعنيمضتيفركفتنأيغبني،ًالوأ

ىدلةقباسلاتامولعملاليعفتلعالطتسالافيظوتكنكمي،ةقيرطلاهذهبو.ةكراشملاىلع

نمفرعتنأعيطتستةحوتفمةلئسأنيمضتنمدكأت،ًايناث.اهمييقتوعوضوملانعكبالط

ةلاطإلامدعلواح،ًاثلاث.اهبيوصتنمنكمتتيك،مهيدلةحيحصريغميهافميأاهلالخ

تاكراشملانمنكممددعربكأىلعلوصحلانامضنمكنكميوحنىلععالطتسالايف

.همامتإلبالطلاىلعءانثلاو

ةكبشلابتاعالطتسالافيظوتحيتتيتلاةينورتكلإلاعقاوملاىلعةلثمألانمًاضعبكيلإ

.ةضفخنمةفلكبوأًاناجم(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلا

SurveyMonkey 1

<

www.surveymonkey.com 6

.ةلهسوةعيرسةروصبتنرتنإلايفتاعالطتساءاشنإصخشيألعقوملااذهحيتي

عالطتساءارجإلملعملااهيلإجاتحييتلاايازملامظعمنمضتتةيناجمةيساسأةمدخرفويو

.بالطلابصوصخم

Poll Everywhere 4

www.PollEverywhere.com 6

نيكراشملاةعاطتسابو.يقيقحلانمزلايفتاعالطتسالاجئاتنضرععقوملااذهحيتي

.ةلومحملافتاوهلابوأ،بوساحلاةزهجأقيرطنعتيوصتلا
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Socrative (1

WWW.Socrative.com (1

.ءارآلاعالطتساو،تامولعملارابتخاو،تاعالطتسالاءاشنإبملعمللجمانربلااذهحمسي

eClicker (1

www.bignerdranch.com/software/mobile/eclicker 1

ءاشنإملعمللحيتيو،تنرتنإلاىلعiTunesStore–زنويتيآرجتمةحفصىلعرفاوتم

ةزهجألامعتسابمهتاباجإميدقتنمبالطلانكميو،تاعالطتساو،تامولعمللتارابتخا

iOSكراشملابصوصخميناجمقيبطتليزنتدعبمهبةصوصخملا.

GoogleForms 6

www.google.com/google–d-s/forms 1

حيبلل،هتادنتسمجمانربنمضةرفاوتملا،لجوجحفصتمنمةيناجملاجماربلاهذه

ةسمكدي*.م.وت...ه*يهو

تانايبلاابعت.نيكراشملاىلإطبارلالاسرإو،تانابتسالاواتاعالطتسالاءاشنإمدختسملل

.موسرةئيهىلعتاباجإلا

؟فادهألاةعومجملاصيإلجأنمفصلاةفرغيفتانايبلاعمجتاودألمعتستفيك،نكلو

لمشييذلا،عباسلافصلايفةيعامتجالاتاساردلاةدامملعمنومولوسديسلالاثمسردنل

نومولوسديسلادارأ.ةيناثلاةيملاعلابرحلانعملعتلافادهأنمًاريثكهجاهنمريياعم

ىلعو،نييركسعونييندمنيمهمةداقتارارقىلعةيناثلاةيملاعلابرحلاةدحويفديدشتلا

نمةدحاويهو(تيل)جيلخةكرعمهذهلوحتلاطاقننمو.برحلايفىربكلالوحتلاطاقن

ةكرعملاهذهةجيتنتناكدقو.ثيدحلاملاعلاخيراتيفتثدحيتلاكراعملاتاكابتشاربكأ

نمنأشتاذةيامحيأنمةيلاخةيلحاسلاةقطنملاوةينابايلارزجلاتكرتنأةيرحبلا

.نيينابايلايرحبلاوأيوجلانيحالسلا

ررقدقو.اهلالخنمسردلااذهذفنينأنكمييتلاتاراسملانمريثككانه

نمعيطتسيعالطتساءاشنإل؛SurveyMonkeyجمانربفيظوتنومولوسديسلا

ديدحتىلعو،ةقباسةفرعمنممهيدلاممييقتىلعهدعاسيو،هبالطكارشإهلالخ
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.مهتابغرىلعءانبسردلافادهأميمصتو،مهدنعةحيحصلاريغميهافملا

ريياعمىلعءانبسردلانمةلمتحمفادهأةسمخنومولوسديسلاعالطتسانمضتي

يرحبلاثرإلاوخيراتلاةدايقهترجأثحبىلإًادانتسااهبتكةمدقمبمستيو،هجاهنم

(www.history.nawy.mil/special%20highlights/wwiipacific/wwiipac-index.html)

هتفصب،همامتإلجأنم،ينورتكلإلاديربلابهبالطىلإعالطتسالانومولوسديسلالسرأ

مهيدلسيلنيذلابالطلاىلإعالطتسالالاصيإلةمزاللاتابيترتلابماقو،ًايلزنمًابجاو

.ةسردملاماودءدبلبقةبتكملايفعالطتسالاءاهنإنمنونكمتيثيحب،مهلزانميفتنرتنإ

ىلوتينأهناكمإبف،هبالطمظعملةحاتمريغينورتكلإلاديربلاتاباسحفيظوتناكاذإو)

نالكشلانيبي.(ةسردملايفبوساحلاربتخميفعالطتسالاةئبعتلمهلةمزاللاتابيترتلا

.نومولوسديسلاعالطتسا8.1و7.1

7.1لكشلا

SurveyMonkeyفيظوتبىشنأ:مييقتلالبقامعالطتسالاةمدقم

تيبلاجيلخةكرعم–ةيناثلاةيملاعلابرحلا

ةمدقم.1

دبال،خيراتلايفىربكلاةيبرحلاثادحألارخآىلإاندعاذإ.ةيفصلافادهألانعيتآلاعالطتسالانعكتباجإعضو،«تيل»جيلخةكرعمنعءزجلااذهأرقا

تايالولاتاوقمدقتفاقيإلةسئايتاءارجإىلإةجاحيفاهنأنابايلاتكردأ،كاذنآ.1944لوألانيرشت/ربوتكأيفتعقويتلا«تيل»جيلخةكرعمىلعّرمننأ

؛اهرئاسخضيوعتىلعةرداقةينابايلاةيرحبلانكتملنيحيف،عراستملدعمبىمانتتيداهلاطيحملايفنابايلاودعةوقتناك،1942ماعذنمف.ةيرحبلاةدحتملا

.ةدحتملاتايالوللةيرحبلاتاوقلانيبواهنيبلاتقلكيف،«لريب»ءانيمموجهذنم،تقولارورمعمديازتتو،ادجةريبكاهرئاسختناكذإ

يفمهدامتعاناكو،ةطيحملارزجلاونيبلفلاهردصمهنومدختسييذلادوقولاو،مهنفسمظعمنأل،ةينابايلاةيبرحلادوهجلايفحدافرثأاذناكنيبلفلاطوقسنإ

نيرايطلانمىتحلقأددعو،تارئاطلانمليلقىوسنابايلاىدلنكيمل،نيبلفلارحبةكرعمدعبنكلو،تاقوألابلغأيفتارئاطلاةلماحةيامحىلعبرحلاهذه

.ًامامتةلمحملاةيكيرمألااهتاريظنبةنراقمريثكبفعضأةينابايلاتارئاطلاتالماحتناكدقف،اذل.اهبقيلحتلل

.ةينابايلاةيرحبلاتاوقلاةدابإوأارصنةجيتنلانوكتنأامإف،ةمخضلاةيبرحلانابايلانفسفيظوتب،نييكيرمألادضةلئاهةيرحبةكرعملاططخلاتمسُر،اذكهو

،ةيرحبلاةكرعملاهذهتلشفاذإ،لباقملاب.دجونإىرخأةصرفلامتحانمليلقو،رصنلاقيقحتلةيتاوملابابسألالكوةدعلاتدعأدقف،قيعيامكانهنكيمل

نمينابايلالوطسألانميقبامرحبأ،اذكهو.ةيامحيأنمةيلاخحبصتسرئازجلاو،دادمإلالسالسواهعيمجاهلحاوسنأل،ةياهنلايفبرحلانابايلارسختدقف

.وينروبةريزجنمىرخأنفسعمةيميلقإلاههايم

ناتلماحلااهقفارتستناكو.نييكيرمأللامعطنوكيلعبرألاتارئاطلاتالماحبيقرشلالامشلانمرحبينأ،اوازوأ»لاريمدألاىلعناكدقف.ةطيسبةطخلاتناك

ةريبكلالوطسألاتالماحىتحو.لمخُتتارئاطةمثنكيملذإ،قالطإلاىلعتارئاطيأةمهملاهذهيفالمحتملامهنكل،اغويه»و«سيإناتنيجهلاناتيبرحلا

لاريمدألارحبأ،هيلعوتارئاطلاتالماحادراطمدعتبيلمعطلايفيوقلاثلاثلايكيرمألالوطسألاعقواذإهنأنوينابايلاركف،تارئاطلانمةلماكةلومحلمحتمل

يف.«لريب»ءانيمماحتقاةيلمعنميقبامرخآوكاكيوز»اهيفامب)ةينابايلاتارئاطلاتالماحنممواقتالافادهأنوكينألمأيامارهظم،لامشلانم،اوازوأ»

ةوقتناكدقف،عباسلالوطسأللتيممكرشبصنلواحتتناكو،هاتيروكلاريمدألاةدايقتحتبرغلانمللستتةينابايلاةيرحبلايفتادحوتناك،كلذنوضغ

اهفلخو،يئاملاةواغيروس»قيضمربعللستتتارمدمعبرأو،يناغوم»ةليقثلاةيبرحلاةنيفسلانمةدناسمبوريشامايووسوف»نيتيبرحلانيتنيفسلامضتةريغص

،ىرخأةقيرطبموجهلايفةسيئرلاةوقلايتأتنأبجيناكو،ةينابايلاةيميلقإلاهايملانمرحبتىرخأتارمدمعبرأو،ةيبرحنفسثالث

ةرشعسمخو،ةيبرحةنيفسةرشعاتنثاو(يشاسومووتامايناتمخضلاناتلتاقملاناتينابايلاناتنيفسلااهنمو)،ينورب»نمةرحبمةلتاقمنفسسمختللستو

يذلاموجهلانمهيلإبرهيلناكمنمعباسلالوطسألامامأنكيمل،نييكيرمألاتقرغأو،«رمس»ةريزجلوحترادو،يئاملاونيدنانريبناس»قيضمربعةرمدم

عباسلاوزغلالوطسأيفتارمدملاو،ةفيفخلاتالماحلاو،تانحاشلاو،ةعردملاريغدونجلاتالقانتناكو.ءابتخاللهلناكمالو،بونجلاولامشلانمهيلعنش

.ةرابجلاةينابايلاةيرحبلاتاوقلامامأةزجاع

ككعبتي

SurveyMonkey.comعقومنم
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مث.اهليجستىدلتاباجإلاعبتتو،تنرتنإلاربععالطتسالاجئاتننومولوسديسلاميق

عمعالطتسالاكراشف،فصلاةفرغيفامأ.لبقملاماعلايفاهيلإعوجرللتانايبلاظفح

جيلخةكرعمنععوبسألاسورديفامهيلعديدشتلامتيلًابلطمرثكألانيفدهلاراتخاو،هبالط

وحنىلع،مهنملكبةصوصخملافادهألانمضعبديدحتبًاضيأهبالطلحمسو.(تيل)

دقف،9.1لكشلايفةدراولاجئاتنلانمرهظياملثمو.مهلةيمهأرثكألاىوتحملابناوجنيبي

ريسفت-1:نييتآلانيفدهلابفصلافادهأرصحىلعنومولوسديسلاعالطتسالادعاس

يذلاببسلاريسفت-2.اهيلعنييكيرمألالعفّدرةيفيكو،ةينابايلاةكرعملاةطخرّوطتةيفيك

.ةيناثلاةيملاعلابرحلايفىربكلوحتةطقن(تيل)جيلخةكرعمتناك

عالطتسالاحمسو.نيسيئرلانيفدهلانيذهبةقلعتملاىرخألافادهألالوانتيسناكو

لبقاهميوقتىلعلمعيلبالطلاىدلةحيحصلاريغميهافملاديدحتبًاضيأنومولوسديسلل

نأمهعمعالطتسالاجئاتنلهتكراشمنأشنمناكو،ةسيئرلافادهألالوانتيفاوعرشينأ

جئاتنتراصكلذبو،ةيمهأرثكأتدبيتلافادهألانعةيويحةشقانمءارجإىلإتزفح

.عوبسألاسوردنمىقبتاميفتامييقتلاوسوردللاهّجومعالطتسالا



45...ةعجارلاةيذغتلاميدقتوفادهألاديدحت

8.1لكشلا

SurveyMonkeyفيظوتبتقشنأ:مييقتلالبقعالطتسالاةمدقم

تيلجيلخةكرعم–ةيناثلاةيملاعلابرحلا

(تيل)جيلخةكرعم.2

؟(تيل)جيلخةكرعمجئاتننعفرعتاذام.1

:كيلإةبسنلابمهألاوهةيتآلاملعتلافادهأنميأ.2

.يداهلاطيحملايفةينابايلاةماعلاةيجيتارتسإلاعمةقفاوتم(تيل)جيلخةكرعمتناكفيكمهف

.(تيل)جيلخةكرعمىلعمهتارارقجئاتنوةداقلامهأفصو

.نييكيرمألالعفّدرةيفيكو،ةينابايلاةكرعملاةطخرّوطتةيفيكحيضوت

.ةيناثلاةيملاعلابرحلايفىربكلوحتةطقن(تيل)جيلخةكرعمتناكيذلاببسلاحيضوت

.نينابايلاةرطيستحتةعقاولانيبلفلارئازجلايكيرمألاوزغلابلصتياميف(تيل)جيلخةكرعمةيمهأفصو

.(اهديدحتىجري)ىرخأفادهأ

.ةكرعملايفراصتناللةلودلكدوهجبقلعتياميف(تيل)جيلخةكرعمةيمهأىدمام.3

ةمهمريغاماعونةمهمةمهمادجةمهم

» » .» » ؟ةدحتملاتايالولا

-) o o o ؟نابايلا

<<قحاللاقباسلا>>

SurveyMonkey.comعقومنمنذإبتذخأ

تانايبلاةدعاقوةيعجرملارداصملا

نكتمليتلاتامولعملاىلعلوصحلاو،تنرتنإلايفثحبلامويلالهسلانمحبصأ

نمريبكددعفيظوتناكمإلابادغذإ؛نمثلاةظهابداوموبتكءارشبالإ،قباسلاىفةحاتم

لالخفادهألاديدحتدنعةهجومةادأاهتفصب،ةكبشلاهذهربعجاهنملارداصموريياعملا

ريفوت،ةياغلاهذهقيقحتلجأنمتنرتنإلاربعرداصملاقيبطتقئارطنمو،طيطختلاةيلمع

فادهألاهذهجمدمث،فادهأىلإاهليوحتو،ةكبشلاهذهىلعريياعملاىلإلوصولاناكمإ

.اهيلعيصخشلامهعباطءافضإبالطللنكميتهمهتةدعاقيف
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9.1لكشلا

SurveyMonkeyنممييقتلالبقامعالطتسالاجئاتن

ةحوتفملاتايئاهنلاجئاتنلاليصافتةدوع

؟تيالجيلخةكرعمجئاتننعهفرعتيذلاام.1

.تيالجيلخلاةكرعمجئاتننعائيشملعأال.3

.1944ماع(ربوتكا)لوأنيرشتيفةكرعملاتعقوا.4

ءىشال.5

دعوامكنيبلفلاةداعتسانمرثرآكاملارنجلانكمت.6

ةكرعملاتناكنيحيفو.هريغصلاهجرابلانمعقوتمريغموجهلبقنمسايتروكلاريمواللةعباتلاثالثلاتاوقلاترحُددقل

.ينابايلالوطسألاةنميهتهنأاهناالإ،حاورألايفءافلحللةفلكم

رادارلليكيرمألالوطسألالامعتساةجيتنايئزجينابايلالوطسالارمددقل.8

ءيشال.9

1944ماعلاةياهنعمتثدحةكرعملانألاولشفدقنيينابايلانأضرتفأ.10

جئاتنلافرعأال.11

ةكرعملاجئاتننعريسيلارزنلافرعأ.12

ربراهريبةعقوميفتقرغادقرخاوبلانمًاريثكنأملعأامك.برحلاانحبراننألةكرعملااوحبرنييكيرمالانأفرعأ.13

دياللوطسأرمدودقف.14

؟كلوطختالايهةيتالاةيميلعتلافادهالاىلا.2
رظنيفمهالايهةي....يتاباجالاتاباجالا

عمتيالجيلخةكرعمتقفاوتفيكمهفأ

طيحملايفةيلكلاةينابايلاةيجيتارتسإلا._17.1%

.يداهلا

ىفهتارارقريثأتوسيئرلادئاقلافصأ يفهتارارقريثاتوسيئرل._2114.3%

.تيالجيلخةكرعم

ةكرعمللةينابايلاةطخلاتراسفيكحرشأ

.كلذلنيكيرمالالعفّدرامو

ةطقنتيالجيلخةكرعمّدعتاذاملحرشأ

* * * * * * * * 266 / 4
.ةيملاعلابرحلايفلوحت

وزغلةبسنلابتيالجيلخةكرعمةيمهأفضأ

تحتتناكيتلانيبلفلارئازجلانيكيرمألاـب214.3%

نابايلالالتحا

-

برحلابسكلةلودلكدوهجلتيالجيلخةكرعمةيمهأام.3

. ةمهمعومجم

ادجةمهمةمهماةمهمريغ املحلربعتاباجالا

ةدحتملاتايالولا43%)6(29%)4(29%)4(0%)0(

نابايلا71%)10(21%)3(7%)1(0%)0(

SurveyMonkey.comعقومنم
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دعاوقىلإةعساوةنراقمطاقنوريياعمةمجرتلاهعابتانكميىتلاتاوطخلاام،نكلو

كتيالووأ،كتقطنموأ،كتسردمريياعمىفثحبلابأدبا؟بالطلاملعتةيلمعهجوتتاميلعتو

اميف،(CommonCore)ةكرتشملاةسيئرلاءادألاريياعمىفةدوجوملاريياعملافيظوتبوأ

:كدعاستنأنكمييتلا،تنرتنإلاقيرطنعةرفاوتملارداصملانمنانثايتأي

رص.

.ةح

ContentKnowledge–:ىوتحملاةفرعم:لركيمريياعمةصالخ6 www.mcrel.org/standards)

benchmarks)

www.mcrel.org/standards-benchmarks 6

لاجميفهلمعبفورعم(MCREL)ليركيم–ميلعتلاوةيبرتلاثوحبلاةراقلاطسو

اهريغوةيساردلالحارملافلتخملىوتحملاريياعمتانايبةدعاقنمضتت.ريياعملاديدحت

يفةيالولاوةعطاقملاىوتسمىلعنيملعملالبقنممدختستو،ةميقلاريياعملاتاودأنم

ءادألاريياعمنماءدبريياعملاىلإةديدجطباورعقوملافاضأ،ًاثيدح،دالبلاءاحنأفلتخم

.ةكرتشملاةسيئرلا

(CommonCore)ةكرتشملاةسيئرلاءادألاريياعم«

(www.corestandards.org)

ىلإةفاضإ،ةكرتشملاةسيئرلاءادألاريياعمىلعلوصحلاناكمإعقوملااذهرفوي

.ةكرتشملاةسيئرلاءادألاريياعمنعتامولعملانمديزمعمرداصملا

ريياعملاىلإًادانتسافادهألاديدحت

كجاهنميفريياعملادحأناكو،ةطسوتملاةلحرملايفمولعلاةداململعمكنأضرتفنل

تنرتنإلاةكبشىلإعوجرلابلمعلاأدبتنأكناكمإب.(ءاملاةرودويوجلافالغلاتايلمعمهف)

داجيإلجأنم؛McRELعقومىلع(ContentKnowledge)ىوتحملاةفرعمًامدختسم

ةماعلافصلافادهأديدحتىفاهمدختستسىتلاةلصلاتاذتارشؤملاوةنراقملاطاقن

.(10.1لكشلا)بلاطلكبةصوصخملافادهألاو
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10-1لكشلا

McREL عقومىلع Content Knowledge– سردلاىوتحمةفرعمنمسبتقم

مولعلا

.ءاملاةرودويوجلافالغلاتايلمعمهف:1رايعملا

.خانملاوسقطلاولوصفلا.2.ةيضرألاةركلاماظنيفهايملا.1عوضوملا

نماثلاو،عباسلاو،سداسلا؛فوفصلا]IIIىوتسملا

،رخبتلا،لثم)ءاملاةروديفةنمضتملاتايلمعلاةفرعم.2ةنراقملاةطقن

جذامنلاىلعاهجئاتنو(حيشرتلاو،ضرألاحطسىلعنايرجلاو،لطهلاو،فثكتلاو

.ةيخانملا

تاحلطصملاوتادرفملا

ءاملاةرود.أ

ءاملاةروديفرخبتلا.ب

ءاملاةروديففثكتلا.ج

ءاملاةروديفلطهلا.د

ءاملاةروديفضرألاحطسىلعنايرجلا،ه

ءاملاةروديفحيشرتلاو

يخانملاجذومنلا،ز

ءامللةيئايزيفلاصئاصخلا.ح

دربلا.ط

تاثولملا،ي

ينيجورديهلامقرلا.ك

باذملانيجسكألا.ل

ةراهملا/ةفرعملاىلعةلادلاتارابعلا

P.ءاملاةروديفةلومشملاتايلمعلافرعي.1

.ءاملاةرودنمءزجرخبتلاةيلمعنأفرعي

.ءاملاةرودنمءزجفثكتلاةيلمعنأفرعي

.ءاملاةرودنمءزجلطهلاةيلمعنأفرعي

عورشملااذهلجأنمفادهأةثالثنمضتارشؤملانمضعبعمجبمايقلاتررق

:يه،يبالطلا

Oتاذوةحضاوو،ةموهفمةروصباهعيمجاهتايلمعوءاملاةرودجذامنفصو:لوألافدهلا

.هتعابطلبسانميمقرقصلمءاشنإو،ءاملاةرودنعتامولعمنعثحبلالالخنم،ةلص

Oةروديفًاعماهلمعةيفيكو،ءاملاةروديفةسيئرتايلمعسمخفصو:يناثلافدهلا

وم

.ةدعاسمةيرصبةادأهفصوبئشنأىذلاقصلملاًامدختسم،ًاقيقدًافصوةطبارتم
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نمةسيئرلاسمخلاتايلمعلاريثأتببسحضويحيحصريسفتءاطعإ:ثلاثلافدهلا•

ةيرصبةادأهتفصبهتأشنأيذلاقصلملاًامدختسم،ةيخانملاجذامنلايفيناثلافدهلا

.ةدعاسم

ميوقتلاريياعمديدحت

ةبسانملاقرطلانم؟كبالطىلإاهلاصيإعيطتستفيك،كفادهأتدّدحنأدعبو،نآلا

نوفرعيبالطلالعجيةددحموةحضاوميوقتريياعمعضونإ:ميوقتلاريياعمعضوكلذل

دقاهنأىلإةفاضإ،هذهميوقتلاريياعمعضًوامئادلهسلانمسيلنكلو.ًامامتمهنمعقوتملا

ينمزلاهلودجنمضسردلاطيطختلجأنمملعملاهصصخييذلانيمثلاتقولاكلهتست

ًادجًالهسًارمأةلعافميوقتريياعمعضولعجتنأةينقتلاعيطتست،ظحلانسحلو.محدزملا

.بوساحلازاهجىلعتاطغضعضب

.ميوقتلاريياعمديدحتىلعبالطلاونيملعملادعاستيتلارداصملانمددعرفاوتي

ميوقتلاريياعمعضوىلعدعاستيتلاةصصخملاةينورتكلإلاعقاوملانمددعيتأياميفو

.ميوقتلاريياعمعاونأنمريبكددععضولعقاوملاهذهفاشكتساكنكمي.اهميمصتو

RubiStar (1

<

http://rubistar.4teachers.org 6

يفاكلاتقولاهيدلسيلنكلو،ميوقتلاريياعمفيظوتّدوييذلاملعملاةادألاهذهدعاست

يفاهفيظوتواهتعابطنكميةماعميوقتريياعمعقوملااذهنمضتي،رفصلانماهئاشنإل

نمنكمتةغيصيفةماعميوقتريياعمرفوت،كلذىلإةفاضإ،ةيجذومنلاسوردلانمريثك

رايعملايفحرتقملاصنلالماكريغتنأكناكمإبذإ؛كتاجايتحابسانيامباهصيصخت

Tech4Learning 1

http://myt4l.com/index.php 1

.ديرتيتلاةدعاقلاءاشنإلاهفيظوتكنكميميوقتريياعمديلوتلةادأىلإةفاضإ

مك
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فادهأنأركذت؟ةيميلعتلاكفادهأبسانتريياعمعضولنآلاّدعتسمتنأله

بهذا،لاثملااذهلجأنم،هفيظوتويمقرقصلمءاشنإبالطلانمبلطتتعورشملا

لفسألاىلارشؤملالقتناو،RubiStar(http://rubistar.4teachers.org)ىلإ

Createa)رايعمعضوىلإًالوصو Rubric)،تاجتنمرتخاو(Products)،رتخامث

Makinga)قصلمءاشنإ Poster)بلاقىلعءانبةديدجةدعاقعضولجأنم؛

.زهاج

موقي،ةطسوتملاةلحرمللًاعورشممئاليامب(قصلمءاشنإ)ةدعاقليدعتكناكمإب

رتخا.اهنعةقيقدتامولعميطعي،يمقرقصلمءاشنإعمءاملاةرودلوانتيثحبءارجإىلع

كناكمإب.كبالطعماهتعضويتلافادهألاىلإًادانتسا،سردلاتاجايتحامئالتيتلاريياعملا

رتخا،ًاريخأ.اهتفاضإببغرتيتلاتائفلاةفاضإو،كتاجايتحامئاليامبصنلاصيصخت

عضوقيبطتودبيفوس.اهديرتيتلاريياعملاءاشنإلًازهاجنوكتامدنع(Submit)لاسرإ

.11.1لكشللًاهباشمميوقتلاريياعم

11-1لكشلا

Rubistarعقومنم(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاربعتاميلعتلادعاوقعضوةادأ

.اهديدحتوتاميلعتلاةدعاقءاشنإ

راهظإ/ءافخإ،تاميلعتلاةدعاقءاشنإىلعدعاستيتلاةعيرسلاتاوطخلانمضعبيتأياميف

1 | 3 4 ةنتفلا

-. - - . - . احاتتكالا
نكميالادجةريغصتايمستلا|قصلملاخيبةدعةمهمدونبدجوتقصلملاخيبةمهملادونبلامظعماهنمضتييتلاةمهملادونبلاالعأليطتسملايفصنلاكبجعيملاذإ

نمضتيالقصلملانأوأ،اهتيؤرنأنكميةحضاوتايمستاهلنأنكميةحضاوتايمستاهلتايمستاهلاهعيمجقصلملاةداعإلانأسانلادعاسمفسويدعس

ىلعمادقأ3دعبىلعنمأرقتىلعمادقأ3دعبىلعنمأرقتىلعنمأرقتنأنكميةحضاو.ديدجةئفمساةباتكلوأامةئفةيمست

.لقألا.لقألا.لقألاىلعمادقأ3دعب-لسملا

àبهليدعتوأىوتحملاةفاضإكنكمي

نييعتةداعإنييعتةداعإنييعتةداعإ.نيميلاىلإرايعملاصنليطتسم

.ةمهمادونب

الةيكيرمألاميلعتلاةرازوزئاوجنميئزجمعدبيميلعتلاردصملااذهروط:ةظحالم

ALTECميلعتلاثوحبلساسنكزكرمةعماجيفميلعتلاتاداحتايفةمدقتمميلعتتاينقت،

1995–2006خسنلاقوقح.2005–1995ميلعتلاتاداحتايفةيميلقإلاةينقتلانمضتيذلا

ALTECساسنكةعماجيف.
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نيبرايتخالاكناكمإب،اهديرتيتلاريياعملاعضوو،اهعيمجتاوطخلانمءاهتنالادعبو

رايعمللًاهباشمودبيس،رايعملاديدحتنمءاهتنالادعب،هليمحتوأتنرتنإلاىلعرايعملاظفح

نممهنكميوحنىلعةيلمعلاهذهيفبالطلاهيجوتًاضيأكنكمي.12.1لكشلايفدوجوملا

.فصللةماعلافادهألانابسحلايفذخألاعم،مهنملكفادهألًاقفورايعملاصيصخت

عقومىلإّدُع،ريياعملاىلعةينبمميوقتريياعمعضوةيفيكفرعتتحبصأنأدعب،نآلاو

RubiStar،طغضا.اهليدعتوأاهفيظوتلكلةحاتملاميوقتلاريياعمةبتكمىلإةرظنقلأو

رايعملاداجيإليطتسميفىصقأًاّدحتاملكثالثلخدأمث،ةشاشلاىلعأيفةمئاقلاىلع

(Finda Rubric)،اهليدعتوأاهفيظوتلجأنمكلةحاتملاميوقتلاريياعمددعمامأشهدتسو.

12.1لكشلا

RubiStar عقومنمريياعملىميدقتضرع

ةسمخلاجذامنلاو

ةروديفةسيئرلا

،مئالمبولسأبءاملا

لهسيسو،حالسلضاوو

.مهفلا

يفةسيئرلاجذامنلاو

بولسأبءاملاةرود

.مهفلالهسو،مئالم

جذامنلاوتايلمعلا

ةروديفةسيئرلا

بولسأبءاملا

لهسيسو،مئالم

ىلإحضاوو،مهفلا

ال

.امدح

جذامنلاوتايلمعلا

ةروديفةسيئرلا

ريغبولسأبءاملا

.مئالمريغوحضاو

4 3 2 1 ةاتفلا

اهلكتايلمعلافصوتايلمعلامظعمفصونمضعبفصونمليلقددعفصوماعفصو

موهفملل

جذومنلاو

حيحصفصوءاطعإ

سمخلاتايلمعلل

اهعيمجةيسيئرلا

ءاملاةروديف

ةرودكلمعتفيكو

ةادأقصلملا

.ةدعاسمةيرصب

تايلمعلافلسلصو

ةيسيئرلاسيسمخلا

ءاملاةروديفاهعيمج

ةرودكلماعتفيكو

فيظوتبةطبارتم

ةيرصبةادأقصلملا

.ةدعاسم

مظعمفلسلصو

ةسيئرلاتايلمعلا

عم،ءاملاةروديف

قصلملا

ةيرصبًةادأًانايحأ

فيظوت

.ةدعاسم

ةروديفةسيئرلا

فيظوتعم،ءاملا

ًافيظوتقصلملا

ًةادأهتفصبًاليلق

.ةدعاسمةيرصب

فصو

ةيلمعلا

ةرودلاو



حجانلايفاصلاسيردتلاخيبةينقتلافيظوت***52

حيضوتءاطعإ

سمخلاتايلمعلا

ةروديفةسيئرلا

جذامنلايفءاملا

فيظوتب،ةيخانملا

ةادأقصلملا

.ةدعاسمةيرصب

حيضوتءاطعإ

تايلمعلامظعم

ةروديفةسيئرلا

جذامنلايفءاملا

فيظوتب،ةيخانملا

ةيرصبًةادأقصلملا

.ةدعاسم

تايلمعلا

ةروديفةسيئرلا

جذامنلايفءاملا

عم،ةيخانملا

قصلملافيظوت

ةادأًانايحأ

ليلقددعريثأت

تايلمعلانم

ةروديفةسيئرلا

جذامنلايفءاملا

عم،ةيخانملا

قصلملافيظوت

ةادأهتفصب

.ةدعاسمةيرصب

راثآلاحيضوت

ةيخانملا

ناتنثاوأةروصرهظُت

ةيئانثتساةجرد

ىدلراكتبالانم

ميمصتلايفبلاطلا

.ضرعلاو

بلاطلاجتنأ

نكل،روبصلا

ميماصتىلع

صاخشأراكفأو

.نيرخا

بلاطلاجتنيمل

.روصيا

روصلا

:ةبطبطاختلا

راكتبالا

روبصلاطبترت

عوضوملاباهعيمج

ريثأتنمديزتيهو

.يميدقتلاضرعلا

رلالصماقافنأو

روصلابسابتقالا

.اهعيمجةراعتسملا

روبصلاطبترت

.عوضوملاباهعيمج

ردصمقلفزأ

روصلابسابتقالا

.اهعيمجةراعتسملا

مظعمطبترت

رولبلصلا

،عوبساظوملاب

ريغاهنمضعبو

قفنأو:يرورض

سابتقالاردصم

روصلامظعمب

.ةراعتسملا

طبترتالروصلا

وأ،عوضوملاب

ردصمقفريمل

يفساسابتقالا

روصلانمددع

.ةراعتسملا
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نواعتلاولصاوتلاجمارب

ةكبشلاتالجسلراصتخا)(blogs)تانّودملالثم،نواعتلاولصاوتلاجماربلثمت

كلةحاتمىرخأةقيرط،ينورتكلإلاديربلاتاقيبطتو((weblogs)(بيولا)ةيلالدلا

.تاياغلاىلإلوصولاوفادهألاديدحتلجأنمكبالطلو

ينورتكلالاديربلا

ةقيرطلازيالهنإف،ةميدقةسردممويلاحبصأينورتكلإلاديربلانأنممغرلاىلع

فصتييتلابناوجلانمو.هجراخويسردملاماودلاءانثأيففادهألاديدحتلةلعافوةطيسب

اهيلإعوجرللاهليجستو،لئاسرلانيزختةلوهس:ينورتكلإلاديربلابفادهألاديدحتاهب

ناثقيبطتكانهو.مهرومأءايلوأوبالطلاعمرواشتلاءارجإو،مييقتلاةيلمعيفًالبقتسم

.هلالخنمةيرابخإلاةلاسرلاوهو،فادهألاديدحتلاهفيظوتنكمييتلاةينقتلاتاقيبطتنم

قيرفلاوأ،اهسفنةداملايفوأ،هتاذيميلعتلاىوتسملايفنيملعمعمنواعتتنأكناكمإب،ًالثم

ديربلابعيزوتلاةمئاقنمض،ةفاكرومألاءايلوأىلإاهلسرتةعومجمللةيرابخإةلاسردادعإل

ينورتكلإلاديربلاعبطا،ينورتكلإديربناونعمهيدلسيلنيذلارومألاءايلوأل)،ينورتكلإلا

،ريياعملانمًاءزجةيرابخإلاكتلاسرلمشتنأنكمي.(مهيلإهميلستلجأنمبالطللهطعأو

عالطإنإ.فصللةيميلعتلافادهألاو،يساردلاجاهنملايفةمداقلاتاعوضوملاصخلي

نورعشيمهلعجتيتلاقرطلادحأّدعيفصللةيميلعتلافادهألاىلعرارمتسابرومألاءايلوأ

مهئانبأمامتهاءاقبإىلعمهدعاسيهنأاذهىلعدز.قيرفلايفًامهمًافرطمهتفصبزيمتلاب

.لزنملايفةحيحصلاملعتلافادهأىلعًابصنم

ديربللةيئادتبالاةلحرملافوفصدحأيفقيرففيظوتةيفيكىلعلاثميتأياميف

فصلاقيرفعمج،ماعلاةيادبيف.فادهألاعضولجأنم،ةيرابخإلالئاسرلاوينورتكلإلا

%92وحننأقيرفلادجوو.اهلكرومألاءايلوأنمةرفاوتملاينورتكلإلاديربلانيوانعلوألا

وأ،لمعلاوأ،لزنملانمهيلإلوخدلامهناكمإبينورتكلإديربناونعمهيدلرومألاءايلوأنم

.ًايرهشلوألافصللةيرابخإلاةلاسرلاريرحتىلعقيرفلاءاضعأبوانتي،نآلاو.امهيلكنم

نوؤشلاو،ةسردمللةماعلارابخألالمشتةسردملاريدمنمةلاسرةيرابخإلاةلاسرلالمشت

جاهنملانمضةصاختالاجميفتابسانملاوثادحألانعًارابخأًاضيأنمضتتو،اهبةلصتملا
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وأ،ةيندبلاةيبرتلاوأ،ةيدنألابناجىلإ،(ةيندبلاةيبرتلاو،نفلاو،اقيسوملا)يساردلا

.ىرخألاةصاخلاةطشنألاوتاعوضوملا

تانودملاىلإةينورتكلإلاةيرابخإلاةلاسرلالوألافصلاةذتاسأفيضي،كلذك

.فصلاطئاحىلعاهنوقلعيو،ةقروىلعةلاسرلانوعبطيو،مهنملكتفصبةصوصخملا

ةلئاعلانكمتتثيحب،رومألاءايلوأىلإاهلاسرإموييفرهشلايفةرممهبالطعماهنوسرادتيو

ركذبأدبتاهعيمجةيرابخإلالئاسرلانألوألافصلاقيرفدكأتيو.لزنملايفاهتشقانمنم

.مداقلارهشللةيملعتلافادهأللصخلمعم،اهنمضتتيتلاتاعوضوملا

ريغتامولعملاورومألاءايلوأىواكشنمتّدحدقةقيرطلاهذهنأقيرفلادجودقل

ماظنقيرفلادمتعانأذنمرومألاءايلوأةكراشمدايدزاًاضيأاوظحالو.مهيدلةحيحصلا

ديربلانومدختسيالنيذلارومألاءايلوأنم%8ةبسنامأ.ينورتكلإلاديربلابةيرابخإلالئاسرلا

دقو،ةلاسرلانمةيقرولاةخسنلامهنوملسينيذلامهلافطأىلعنودمتعياولازامفينورتكلإلا

اوحبصيل:ينورتكلإلامهديربنيوانعنولسرينيذلارومألاءايلوأددعدايدزاًايرهشظحول

.ينورتكلإلاديربلابعيزوتلاماظننمًاءزج

ديربلابةيرابخإلالئاسرلالاسرإو،ًاعمنواعتلابلوألافصلاقيرفأدبينألبق

لئاسرلاددعتببسبمهيلعرومألاطالتخانمنوكتشيامًابلاغنولهألاناك،ينورتكلإلا

ةفلتخمتاقوأيفلزنملاىلإمهيتأتتناكيتلا،ةيقروةخسنىلعمهيلإلسرتيتلاةيرابخإلا

نمًاريثكنإف،كلذىلإةفاضإ،ناجللافلتخمو،نيملعملاوريدملاو،اقيسوملاملعمنم

تقلعدقو.مهرومأءايلوأىلإاهءاطعإنوسنيوأ،اهنوعيضيوأ،قاروألانوفلتياوناكبالطلا

عماهعامتجايففشتكتامدنعلمألاةبيخةهجاومىلعتداتعااهنإ:ةلئاقتاملعملاىدحإ

بلطتنأاهنكميفيكف.اهفصيفملعتلافادهأنعمهيدليتلاتامولعملاةلقرومألاءايلوأ

الاوناكاذإمهلافطأةساردو،تاعورشملاو،ةيلزنملاتابجاولاذيفنتىلعفارشإلامهيلإ

نوملستيمهنإنولوقيرومألاءايلوأنإف،نآلاامأ؟هملعتبالطلالواحييذلاامًالصأنوفرعي

ةلاسريفاهيلإنوجاتحييتلااهعيمجتامولعملايوحتاهنأل؛اهنوؤرقيوةيرابخإلالئاسرلا

ةلاسرلالوصولعقوتملادعوملانوفرعيمهو،ًايرهشدايدزايفمهددعنإف،اذل.ةدحاو

لبقاهتعاضإوأةلاسرلالافطألافالتإنمقلقللوعدياممهيدلدعيملو،رهشلكةيرابخإلا
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ناكمإلابحبصأ،كلذىلعدز.فصلافادهأةفرعملهسلانمحبصأ،نآلا.مهيلإلصتنأ

لئاسرلاةعابطل،بيترتلاو،قرولاءارشىلعقباسلايففرصيناكيذلالاملاوتقولاريفوت

.ىرخأةطشنأيفهفيظوتلةريبكتايمكب

تانودملا

(posts)(تاكراشموأ)تالخادمنمضتتو،تنرتنإلاىلعردصتةرشن:ةنودملا

.ًالوأتاكراشملاثدحأرهظتثيحبيلّزنتينمزبيترتبضرعتامةداعو،ةيرودةيفحص

ةنودملانألو.ةّدعنيعزوموأدحاوعزومتاذ،تنرتنإلاةكبشربعةديرجةنودملاّدعنكمي

ةحفصنمريثكبلهسأاهميمصتواهبظافتحالانإف،يصخشعباطتاذةيويحبيوةحفص

.تنرتنإلاةطاسوبمامتهاةعومجمةرادإلهباشماهفيظوتو،ةتباثةيديلقتبيو

ةءارقلاىلعاهبالطعجشتنأتاغللاةملعمموابنريبةديسلاتدارأ.كلذىلعًالاثممكيلإ

يطعتةريصقًافاصوأونيوانعتفاضأو،فصللةنودمتأشنأف،ةلبقملاءاتشلاةلطعلالخ

لجأنمةلمتحملاةيملعتلافادهألاىلإةفاضإ،ةريصقصصقرشعنمةعومجملًاصخلم

ثالثرايتخاو،تاكراشملاةءارقو،ةنودملاعقومةرايزبالطلاىلإتبلط،كلذدعب.ةصقلك

مهيلعنيعتيثالثلاصصقلاةءارقنممهئاهتنادعبو.ةلطعلالالخاهتءارقلةريصقصصق

.مهرايتخانمرخآو،ةاطعملاةيملعتلافادهألادحأمهنابسحيفذخألاعممهتاقيلعتةباتك

بالطلاعمةشقانمةروصىلعاهتفاضإلسلستقفوىلعبالطلااهفيضييتلاتاقيلعتلارهظت

،تداعدقموابنريبةديسلانوكت،ءاتشلاةلطعةياهنعمو.اهتاذةصقلااوراتخانيذلانيرخآلا

.صصقلاةءارقةمهمنمهتاشاقنو،هفادهأو،بلاطلكتارايتخانعتامولعماهتبعجيفو

ةقفومةقيرطًاضيألببالطلافادهأعضولةعئارةادأطقفتسيلةنودملانإف،ودبيامكو

ةديسلايرجت،ةسردملاىلإبالطلادوعيامدنع،ًاريخأو.مهملعتيفبسنألابولسألارايتخال

نعتفيضأيتلاتاشاقنلاةمدختسمةنودملانًمالوأأدبتف،ةصقلكنعتاشاقنموابنريب

،اهوؤرقيمليتلاصصقلانعمامتهاللةريثمتامولعمبالطلاحنمياذهو.تنرتنإلاقيرط

.ىرخألاصصقلاتاشاقنىلإمهتاقيلعتةفاضإنممهنكمتو

تاوطخلالالخكلًادشرمّدعت،تنرتنإلاىلعًاناجمةرفاوتملاتامدخلانمريثكةمث

جمانربيأليمحتكنمتانودملاعقاوممظعمبلطتتالو،ةنودملاءاشنإلةمزاللاةيساسألا
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ةكرتشملاتاناكمإلاوتامسلابةحئالكيلإ،نآلاو.همدختستيذلاتنرتنإلالالخنملمعتلب

:ةيناجملاتانودملاتامدخاهنمضتتىتلا

.طامنألاو،لاكشألاو،ناولألابلاوقنمةعونمةعومجمنيبنمرايتخالاناكمإ

.ةنودملاقسنملةيتاذلاةريسلاىلإو،تامولعملاةحفصىلإطباردوجو

ًالثم)ةءارقلا/تاباجإلاةفاضإباهلحمسييتلاةعومجملادّدحتتادادعإرفاوت

.(طقفةنودملاريدم،فصلاةمئاق،سانلاةماع

.(طقفمدختسملامسابوأ،ردصملاةلوهجم)تاقيلعتلاعونديدحتلتادادعإرفاوت

.ىرخأتاقيلعتىلعةرشابمّدّرلاوأ،تافاضإلاىلعقيلعتلا

.اهنيبنمرايتخالاوأ،اهفذحوأ،نيمدختسملاتاقيلعتضرعريخأت

.اهنوضرعييتلاتاكراشملابناجىلإمدختسملاوةنودملاقسنمروصروهظ

.ةتباثتانالعإدوجومدع

نمديزمىلعلوصحلانمنكمتتسف،طيسبمسرعفدىلعارداقتنكوأتبغراذإو

ةيفاكنوكتامةداعةيناجملاتامدخلانكل.نيزختلاةحاسموتاعالطتسالالثم،ايازملا

.فصلاةطشنأىفاهلامعتسال

يهفادهألاديدحتوتانودملافيظوتةيفيكمهفنمكنكمتةقيرطلضفأنإف،ًاريخأ

ةلثمألانمضعبيتأياميفو.مهفوفصعمتانودملانيرخآلانيملعملافيظوتةقيرطيفرظنلا

يفنولازيالتانودملاهذهاوؤشنأنيذلانيملعملانمريثكو.اهضارعتساكنكميتانودمىلع

.مهبالطعمتانودملافيظوتاهرفوييتلاتاناكمإلانمةلماكلاةعومجمللمهفاشكتساةيادب

اهلالخنمنكمتتقرطيفركف،ًالاثماهضرعنيتلاعقاوملاىلعكعالطاءانثأيف

.كبالطعمةنودملافيظوت
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Mr.Mackey's-ىكيمديسلابةصوصخملامولعلاةنودم6 Science Blog

<

http://mrmackeyscience.blogspot.com

ميلعتبناوجيفمدختسيلماشينورتكلإعقومىلإاطبارهذهمولعلافصةنودميوحت

ىلإةفاضإ،تاقيلعتلاو،رابخألاو،ةيراجلاثادحألاةنودملاضرعت،نماثلافصللمولعلا

.ةديفملاطباورلانمةعومجم

:TheEdubloggerإ6 Check Out These Class Blogs

/http://theedublogger.com/check-out-these-class-blogs 1

نبموت

.ماظتنابةيلاثملافوفصلاتانودمنمةعومجملاهذهثدحت

Learning Is Messy 1

http://learningismessy.com/blog

ديوزتل:تانودملافيظوتةيفيكنيبي،عقوملااذهريدييذلاملعملا:يبسوركنايرب

.ةيمقراظفاحمءاشنإىلعمهتدعاسموةعجارلاةيذغتلاببالطلا

مك

ةعجارلاةيذغتلاميدقتلك

ىلعديدشتلاو،اهثودحتقومهئاطخأحيحصتةعجارةيذغتببالطلاديوزتنأشنم

دّدشت.ملعتلامعدتةيفصةئيبداجيإل،ةيلمعلايفبالطلاكارشإعمنمازتلاب،ريياعملا

ءاطعإوهةعجارلاةيذغتلاميدقتفدهنأىلعلصفلااذهيفةدراولاةيفصلاتاسرامملا

نيسحتنمنونكمتيثيحب،ةددحمملعتفادهأىلإةبسنمهئادأىوتسمنعتامولعمبالطلا

.اهئوضيفمهئادأ
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:يه،ةعجارلاةيذغتلاميدقتبقلعتياميفةيفصلاةسراممللتايصوتعبرأانيدل

:تايصوتلا

مايقلابالطلاىلعنيعتياميفعسوتتو،حيحصوهاملوانتتةعجارةيذغتميدقت•

.ًاقحالهب

تاجايتحاةيبلتلبسانملاتقولايفو،ةبسانملاةروصلابةعجارلاةيذغتلاميدقت•

.بالطلا

.ريياعملاةدّدحُمةعجارةيذغتميدقت•

.ةعجارلاةيذغتلاةيلمعيفبالطلاكارشإ•

اهريثأتدازفصلاةفرغيفعرسأةعجارلاةيذغتلاميدقتناكاملكهنأثوحبلارهظت

.(1988،كيلوكوKulik–كيلوك)بالطلاكولسيف

.ةعجارلاةيذغتلانمعونلااذهميدقتبرمألاقلعتيامدنعًادجةلعافةينقتلاحبصت

لالخةيروفهبشةعجارةيذغتىلعلوصحلابالطلاونيملعمللةاكاحملاوباعلألاحيتت،ًالثمف

ًالدب،ةرشابمةحيحصلاريغميهافملاحيحصتو،هيجوتلاةداعإبحمسياذهو،ملعتلاةيلمع

ةفاضإ،ةيساردلاةنسلاوأ،ةدحولاوأ،سردلاةياهنىتحةعجارلاةيذغتلابظافتحالانم

ةيلمعلاءارجإبحمستو،ةدعنيعجارملبقنمةعجارلاةيذغتلاءاطعإلهستةينقتلانأىلإ

.ناكملكيف

نيملعملاوبالطلاديوزتةيلمعلهستيتلاةينقتلارداصملوانتنس،ءزجلااذهيف

،اهليلحتوتانايبلاعمجتاودأو،صوصنلاةجلاعمتاقيبطت:يهو،اهززعتوةعجارلاةيذغتلاب

.نواعتلاولصاوتلاجماربو،ةيعجرملارداصملاوتانايبلادعاوقو

صوصنلاةجلاعمتاقيبطت

اهنأىلعصوصنلاةجلاعمجماربنومدختسيبالطلاونيملعملانمًاريثكنأحيحص

يفةعجارلاةيذغتلاميدقتلةلعافةيلمعريفوتبًاضيأمستتجماربلاهذهنكل،ةباتكللتاودأ

بقعتتازيمفيظوتبالطلاونوملعملاعيطتسي،ًالثمدرووتفوسوركيامجمانربيفف.اهنيح

.ةّدعنيعجارمنماهعمجوةعجارلاةيذغتلاءاطعإلجأنمتاظحالملاجاردإو،تارييغتلا
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لمعتةبلاطىهو،نيراكاهتقلتىتلاةعجارلاةيذغتلا13.1لكشلاىفرهاظلالاثملانيبي

عجارملكتاظحالمجمانربلاضرعيو؛اهئالمزنيبنينثانيعجارمنم،ةباتكلالاجميف

اهنكميو.صنلاريرحتتارارقذاختالةيادبلاةطقنتاظحالملاهذهّدعنكمي،فلتخمنولب

.ًاضيأىرخأضفروتاحارتقالانمضعبلبقت

رايتخانمدكأت،درووتفوسوركيامجمانربيفتارييغتلابقعتلو

ةعطقكتارييغتلابقعتةنوقيأودبت).تاودألاطيرشنم(Track)بقعت<(Review)ةعجارم

New)ديدجرمأىلعطغضا،ةظحالمجاردإلو.(صاصرملقورمخطوطخاهيلعقرو

Command).تادنتسملاظفحنمؤيو.13.1لكشلاىفنيبموهامكتارييغتلارهظتفوس

.مهقافرنموملعملانماهملستوةعجارلاةيذغتلاميدقتو،اضعبمهضعبلامعأ

ديكنيك–شيلفسايقميهو،درووتفوسوركياميفرفاوتتةديفمىرخأةادأكانهو

ReadabilityScale)ةيئورقملل FleSch-Kincaid)،نمءزجدقعتةجردبسحييذلا

.ةمدختسملاتاملكلايفعطاقملاددعو،ةلمجلالوطثيحنمصنلا

جمانربلاضرعيس،يئالمإقيقدتءارجإببلاطلاموقيةرملكيفو،ةادألاليعفتدنعو

تايوتسملاقفوىلعصنلاتاجردو،اهتلوهسوأةءارقلاةبوعصىدمنعةزجومتامولعم

ًاهجومنوكيدقةادألاهذهنمنوديفتسينيذلابالطلامامتهانأنممغرلاىلعو،ةيميلعتلا

ةجردنعةعجارلاةيذغتلاعمجلاهفيظوتملعتمهتعاطتسابنإف،مهتاجردىلإهمظعميف

.نراكةلاقمةيئورقملديكنيك–شيلفمييقت14.1لكشلانيبي.هنوبتكيامةبوعص
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13-1لكشلا

ةجردملاتاظحالملاوتارييغتلابقعتنيبيدرووتفوسوركيامدنتسم

نم(Track)بقعت<(Review)ةعجارمرايتخانمدكأت،درووتفوسوركيامجمانربيفتارييغتلا|

EED"..جاردإلو.(صاصرملقوءارمحطوطخاهيلعقروةعطقتاريغتلابقعتةنوقيأودبيو.تاودألاطيرش

لكشلايفنيبموهامكتارييغتلارهظتفوس.(NewCommnd)ديدجرمأىلعطغضا،ةظحالم

Inserted:ىلعةفاكفصلابالطدعاستةقيرطةعومجملانيبكرتشمفلميفتادنتسملاظفحنمؤيو.1.13رمع

.يتيرسيدسلانمهبنتلاةيملسةيسايقضعبنيبيسيبيسنويفاتلسلس
Inserted:تاكرتشم

Flesch)ةيئورقمللديكنيك–شيلفسايقميهو،درووتفوسوركياميفرفاوتتةديفمىرخأةلدأكانهو

Readability Scale Kincaid)،ةلمجلالوطثيحنمصنلانمءزجدقعتةجردبسحييذلا،

Inserted:"تاملكلايفعطاقملاددعو.

ةزجومتامولعمجمانربلاضرعيس،يئالمإقيقدتءارجإببلاطلاموقيةرملكيفو،ةادألاليعفتدنعو

نأنممغرلاىلعو.ةيميلعتلاتايوتسملاقفوصنلاتاجردو،اهتلوهسوأةءارقلاةيوعصىدمنع

مييقت14.1لكشلانيبي.هنوبتكيامةبوعصةجردلوحةعجارلاةيذغتلاعمجلاهفيظوتملعتمهتعاطتساب

.نراكةلاقمةيئورقملديكنيك–شيلف

(Proofing)قيقدترتخامث،تارايخرتخاو،فلمةمئاقىلإبهذا،ةزيملاهذهفيظوتلاو

Checkgrammar)يئالمإلاقيقدتلاعمدعاوقلانمققحتلاتاناخىلعطغضا with

Spelling)ةيئورقملاتايئاصحاراهظاو(Showreadability statistics).

،اهميلستلبقاهليدعتمهنكمي،صنلانمةعطقةيئورقمسايقمبالطلافرعتياملاح

فيظوتىلعبالطلاعيجشتًاضيأكناكمإب).اهعيونتوتاملكلارايتخالًاديدشًامامتهانولويف

www.visualthesaurus.ينورتكلإلاعقوملاىلعوأ،درووجمانربيفةيلخادلاسيماوقلا

COTOnتاظحالملاوتارييغتلانمضعبنراكتسردنأدعبو.(تاملكللمهلامعتسالقصفدهب

ًاقفو92ةجردىلعتلصحيتلاو)ةيلصألااهتلاقمىلعةملعملاواهقافرلبقنمةحرتقملا

.10.2ىلإةيئاهنلاةخسنلاةجردتعفترا،(لكشلانيبيامك،ةيئورقمللديكنيك–شيلفسايقمل

ةعجارلاةيذغتلاةيلمعفصوىلعبالطلادعاستةمسلاهذهنأفيكةظحالملهسلانم

.مهتاردقىدحتتةعتممةبعلبحيقنتلاو



61...ةعجارلاةيذغتلاميدقتوفادهألاديدحت

14.1لكشلا

درووتفوسوركيامجمانربخيبةيئورقملاتايئاصحإ

ةيئورقملاتايئاصحإ

دادعتلا

404 تاملكلا

1770 فورحلا.ص3
. ا.*,ا

7 تارقفلاا-"ريثكنحيحص

19 جلااربلاهذهناالإ،ةباتكلل

تفوسوركيامجمانرب

ةطسوتملاميقلانمتاظحالملاجاردإو
3.8 ةرقفلايفامجلاددع . .

21.0 لمجلايفتاملكلادادعتةرهاظلالاثملانيب

4.2 ةملكلايففرحألاددعنيعجارمنم،ةباتكلا

ظحالملاهذهّدعنكمي

ةيئورقملا--..
اخا،ضفدهتاحارتقالا

%5 لوهجمللةينبملالمجلا - ----------

71.2 ةءارقلاةلوهسلشتيلفسايقم|ةيحتارييغتلابقعتلو

(Track)8.5يساردلافصلاىوتمسلديكنيك-شتيلفسايقمالاطيرشنم

امجاردإلو.(صاصر

.قفاوميبموهامكتارييغتلا

ةيذغتلاميدقتو،اضعبمهضعبلامعأىلإةعرسبلوخدلاىلعةفاكفصلابالطدعاستةقيرط

.مهقافرنموملعملانماهمالتساوةعجارلا

ةيئورقمللديكنيك–شيلفسايقميهو،درووتفوسوركيامخيبرفاوتتةديفمىرخأةادأكانهو

(ReadabilityScale FleSch –Kincaid)،ثيحنمصنلانمءزجدقعتةجردبسحييذلا

.ةمدختسملاتاملكلاخيبعطاقملاددعو،ةلمجلالوط

اهليلحتوتانايبلاعمجتاودأ

ديوزتهيلعبعصلانمنأل،طابحإلاببالطلانمريثكميلعتنعلوؤسملاملعملارعشي

ةدعاسممدقتاهليلحتوتانايبلاعمجتاودأنكل.ةيروفوةدّدحمةعجارةيذغتبمهنملك

.انهةعئار

فصلاةفرغيفةباجالامظن

تاباجإمظنبًاضيأفرعتيتلاو–فصلاةفرغيفةباجإلامظننوملعملامدختسي

ةعومجممدختسيماظنلاهذهنمضعب.اهرشنوةرشابمةددحمةعجارةيذغتعمجل–بالطلا
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زاهجيأنمىرخأمظنديفتستنيحيف،تانايبلاهذهعمجلدعبنعمكحتلاةزهجأنم

نمضتتو.ةرشابمبالطلاتاباجإماظنلاللحي،نيتلاحلااتلكيفو،بيوحفصتمنمضتي

،Prometheanو،Eduwareو،eInstructionو،eClickerمظنلاهذهيعنصمةمئاق

Renaissanceو Learning.

رهظتيتلاةروصلاب،eClickerقيبطتنمءزجلااذهاهنمضتييتلاتاطقللاتذخأدقو

تاينقتةمثنأحيحص(دابيآلا)ّيفكلابوساحلاىلعو،ةزهجألانمةعونتمعاونأيفاهيلع

فصلاباتكجمدو،ةأشنملاةباجإلالثم،تارايخلانمربكأًاددعرفوتنأنكميىرخأ

(grade-bookintegration)،جمانربنكلOlickerلهسو،ًادجنمثلاصيخرهنأبفصتيع

.فيظوتلا

بالطلاىدلمهفلاتايوتسمفلتخممييقتل:فصلاةفرغيفةباجإلامظنفيظوتنكمي

ددعتمنمرايتخالاةلئسأّدعداتعملانمنأنممغرلاىلعو،ددعتمنمرايتخالاةلئسأفيظوتب

تايوتسممييقتىلعةرداقاهنإف،ةطيسبلاقئاقحلاوتادرفمللبالطلامهفمييقتلةمئالم

ّدعتامدنع،مييقتلاىوتسمىلإركاذتلاىوتسمنم:مولبفينصتنمضاهعيمجتاراهملا

.ًاديجًادادعإةلئسألاهذه

قيبطتمدختسا،ثلاثلافصلاملعم:كلوفديسلا:لاثملااذهسردنل

eClickerىّرحتيىنيوكتمييقتءاسشنإل:هبصوصخملادالبيآلازاهجىلع

نمضةيتآلاةلئسألالخدأف،تاناويحلاف

:قيبطتلا

ه

يرقفلادومعلاتاذتاناويحلاىعدت.1

يرقفدومعاهلسيليتلاتاناويحلاىعدت.2

؟يرقفتاناويحلاهذهنميأ.3

ةيرقفالتاناويحلاهذهنميأ.4

؟تايرقفلاتائفنمسيلتاناويحلاهذهنميأ.5
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رخآلاءزجلاوهايملايفاهتايحنمًاءزجيضمتتايرقفلانمةئفلاهذه.7

.ضيبلاعضتو.ةسبايلاىلع

،ضيبلاعضياهمظعمو.ةسبايلاىلعاهتقومظعميضمتتايرقفلانمةئفلاهذه.8

.درابلامدلاتاوذنمو،نيتئرلابسفنتتيهو،دلياهنمًاليلقًاددعنكل

ةاطغمو،نيتئرلابسفنتتو،ضيبلاعضت،راحلامدلاتاوذنمتايرقفلانمةئفلاهذه.9

.شيرلاب

.تاييدثلانمضفنصيالتاناويحلاهذهنميأ.10

ىلعلاثمرأفلا.11

ىلعلاثم(صربلا)غزولا.12

ىلعلاثمتوحلا.13

ًامهفبلطتتماهمىلإةيساسأركذتتامهمنملقتنتةمقرملاةلئسألانأظحال

ديسلاعيطتسي،تايرقفلافينصتبقلعتياميفةيساسألاقئاقحلاوتادرفمللًاليلحتوربكأ

هناكمإبكلذكو،ةلئسألاهذهنملكلددعتمنمرايتخانمددحملاجمةفاضإكلوف

همدختسايذلاeClickerقيبطتىلعةلئسألاةشاش15.1لكشلانيبي،لاؤسلكعمروصلاخدإ

.دابيآلازاهجىلعاهريرحتوةلئسألاءاشنإل
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15-1لكشلا

eClickerقيبطتخيبةلئسألاةشاش

ـبايرقفاًدومعكلتمتيتلاتاناويحلاىمست

اما

ةروصةح

ح-

ةقاةينورتكلإلاروصلاةبتكمنمةروصفضأ

يفةديدجةروصمسرأ

يفةروصىلعلوصحللريوصتلاةلآلمعتساما

تاباجإلاتارايخ3

(A)|ةيفورضغ

(B)ةيراقف|له

(C)ةيراقفال

(D)دلجلاتايكوش

تيكرايتخانمةديدجةباجإفضأ

ةيوأطخلا/حصلاتارايخ

65قفاومريغ/قفاومتارايخ

قيبطتنمURLطباربهفصبالطدوز،مييقتلاءارجإبكلوفديسلامايقلبقو

CClicker.نأمهلحضومث.قيبطتلاعمطبرلليسملدابيآزاهجبلاطلكمادختساب

لكشلانيبي.مييقتلاةسلجأدبّمثنمو،ةددحمةينمزةدملالخلاؤسلكنعةباجإلامهيلع

دعاستهلاؤسيفًاروصكلوفديسلامدختسادقو.ةلئسألاهذهدحأبلاطلاىريفيك16.1

.هتباجإىلعبالطلا

ىلإلاؤسنماونيبتينأنممهنكمتةيروفةعجارةيذغتبالطلاىقلتي،مييقتلالالخ

.المأةحيحصمهتاباجإتناكاذإامرخآ

تاباجإلانمروصلابمعدممييقتلانعصخلمملعملاىدلنوكي،مييقتلاةياهنيفو

تاناويحلاهذهنمّيأ):لاؤسللًاصخلم17.1لكشلانيبي،لاؤسلكنعبالطلااهمدقيتلا

(؟يرقفال
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16-1لكشلا

eClickerىلعةسلجàببلاطلااهاريامكةلئسألادحأ

0:04

؟تايراقفلاعمفنصيتاناويحلاهذهنميأ

ةيلمةباجإلاتارايختاباجإلاىدحإرتخا

ةلمن

عدفض

طوبطخأ

ناطرس/نوعطلس

رايخلا)نابعثلانأنوريمهنأباوباجأبالطلانًماريبكًاددعنإف،لكشلانمرهظيامكو

ةعجارةيذغتتانايبلاهذهلثمت.تايرقفاللاىلعلاثم،(درايخلا)رحبلاةمجنسيلو،(ب

ميهافملاجلاعينأو،سردلانمءزجلاكلذحرشديعينأةرورضىلإريشتيهف،ملعمللةزاتمم

ةكبشىلعرداصمىلإبالطلاهيجوتكلوفديسلاةعاطتسابو.بالطلاىدلةحيحصلاريغ

وأ(www.brainpopjr.com/science/animals)عقوملاىلعةدوجوملالثمتنرتنإلا

امبرو،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل(WWW.SheppardSoftware.com)عقوملاىلع

.مهنيعببالطىلعىرخأةرممييقتلايرجي
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17.1لكشلا

eClickerقيبطتنممييقتلاصخلم

ًاقمعرثكأةلئسأكلوفديسلاحرطيفوس،تاناويحلافينصتلمهتساردلالخو،ًاقحال

ةلثمأيتأياميفو.اهمييقتوأتامولعملابيكرتىلعنيرداقهبالطناكاذإاممييقتلجأنم

:ايلعلاريكفتلاتاراهملوانتتةلئسأىلع

ئبتخيلبقنمهرتملاناويحتدجوكنأليخت،يوارحصخانميفكريسءانثأيف.1

ةينبو،هسأرىلعأيفنيتعقاولاهينيعو،همسجلكشنمفرعتكنكل.ةرخصلفسأ

.نوكينيعونلاىأًادكأتمتسلكنكل،تايئامربلانموأفحاوزلانمامإهنأ،هدلج

؟رطخللناويحلاوأكسفنضرعتنأنودنمباوجلاةفرعمكنكميفيك

a.ءاوس،ةبيرقتاريحبوألوادجيأكانهناكاذإاّمعنييلحملاناكسلادحألأسأ

.ماعلالالخامتقويفوأيلاحلاتقولايف

.لدسنمريغوأ،ًانشخوًافاجوأ،ًامعانوًابطرهدلجناكاذإامىرأل،ناويحلاسملأ.ط

c.هلوانتييذلاماعطلادهاشأل؛هبقارأ.

d.ءاملاىفهكولسفرعتأل؛هبقارأ.
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ةطيسبتايضعتمنمًاءدبضرألاىلعتروطتةايحلانإ:يملعلاروطتلاةيرظنلوقت.2

ةيتآلاتارابعلانميأ،ةيرظنلاهذهىلعًادامتعا،تاريحبلاوتاطيحملايفشيعت

؟ةيقطنم

a.ةسبايلاىلعيحنئاكيألبقطيحملايفاهعيمجةيحلاتانئاكلاتروطت.

.طيحملايفشيعتيتلاتانئاكلانًماديقعترثكأةسبايلاىلعشيعتيتلاتانئاكلا.ط

c.ةسبايلاىلعسفنتلاعيطتستتناكاهنأل؛تايئامربلادعبفحاوزلاتروطت.

d.روطتتللوطأتقواهيدلناكهنأل؛اهتئيبلةمئالمطيحملايفشيعتيتلاتانئاكلا

.ةسبايلاىلعشيعتيتلاتانئاكلابةنراقم

عمهراكفأمهنملكلدابتف،هبالطىلعةلئسألانمةعومجملاهذهكلوفديسلاحرط

ةيفصلاتاشاقنلاىوتسمعفرلةقيرطيئانثلالمعلااذهّدعُي:ةباجإلارايتخالبقهليمز

ةفرغيفةباجإلامظنفيظوتىلعملعملاعجشنًاضيأنحنو،ملعتلاةيلمعيفدوهجلارفاضتو

.هتباجإنععافدلاىلعمهنملكثحعم،بالطلاعمتاشاقنلاءدبلةقيرطلاهذهبفصلا

نمةلئسألانعةباجإلانمةوجرملاةدئافلاىلعلوصحلانمبالطلاةقيرطلاهذهنكمت

دقو.سردلاةعاقيفشاقنلانمملعتللةصرفمهيطعتاهنأىلإةفاضإ،مهئامسأركذريغ

اوحبصأدقسوردلاعمنيلعافتمريغاوناكنيذلابالطلانمًاريبكًاددعىرتامدنعأجافت

:ةيديلقتلابيلاسألابةنراقم،فصلاةفرغيفةباجإلامظنلالخنمملعتلاةيلمعيفنوكراشي

.باوجولاؤس

حيحصتلاتايجمرب

يفاهفيظوتلجأنم.ًاروطتوًاديقعتدادزتحيحصتجماربنوروطينوعنصملالازيام

حيحصتتاعماجلايفةثيدحلاتاودألانمضعبعيطتستو،ةفلتخملاةيميلعتلاتايوتسملا

مهدحورشبلانأقباسلايفدقتعيناكةيلمعيهو،ىرخأربكأتاعورشموبالطلاتالاقم

،(VantageLearning)جماربلانمعونلااذهيعنصمةمئاقنمضتتو.اهبمايقلانوعيطتسي

(SAGrader)و،(EducationalTestingService)ىميلعتلارابتخالاةمدخو،(MapleSof)و
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ةعجارلاةيذغتلاومييقتلاتامولعمريفوتيفًارهابًاحاجنتايجمربلاهذهترهظأدقو

(PinkWart,2008تارافكنيبوLynch–شنيلوAshley–يلشآوAleven–نيفيليإ)ةديفملا

تامالعلاوبوساحلابحيحصتلانعةجتانلاتامالعلانيبًايوقًاطبارتنيبتتاساردلانإ

تالاحلاىدحإيفف.(Aram,2001–مدآ)رشبلانمحيحصتلاءاربخاهعضييتلا

MYجمانربفيظوتنأنوملعملادجو،ةقثوملا AccessنمVantage Learningيف

ةباتكلاةيلمعلهنوسركييذلاتقولاةدايزوبالطلاةباتكنسحتىلإىدأدقمهفوفص

. (High Schools Plug into Online Writing Program, 2003)

ةفرغراطإجراخىلإملعتلاةيلمعلقنىلعدعاسينأحيحصتلاجمانربلنكمي،كلذك

ملعتلاتائيبلًامامتبسانم،لاثملاليبسىلع،تالاقملليلآلاحيحصتلاف.ةيديلقتلافصلا

نأيغبنييتلاعطاقملاىلإريشتدقو،ناوثيفلصتةلاقملانعةعجارلاةيذغتلانأل؛دعبنع

.يئاهنلامهجتنمميدقتلبقةمهمتاليدعتلاخدإنمبالطلانكمتيكلذبو،اهتغايصداعت

عقوتننأانعسوبف،تاعماجلايفدمتعملارايعملابوساحلاةدعاسمبرابتخالاحبصأاذإو

.يوناثلاثلاثلاىتحلافطألاضايرنمسوردلاتاعاقيفةقيرطلاهذهدامتعا

تانايبلاةدعاقوةيعجرملارداصملا

نل،كلذل.فادهألاديدحتانلوانتدنععّسوتبتاميلعتلادعاوقعوضومانشقاندقل

ةمكحلاديكأتلًادبأًايفاكانمالكنوكينل،انلقامهمنكلو،انهاهليصافتنمريثكيفضوخن

تاميلعتلادعاوقف،ةعجارلاةيذغتلابديوزتلاوفادهألاديدحتيفتاميلعتلادعاوقفيظوتنم

لوقتيتلاةيفصلاةيصوتلاذيفنتىلعنيملعملادعاستيهف،اذل.ةلصفمتافصاوميطعت

ًاضيأعجشننحنو،ةطيسبةمالعوأةجردءاطعإلباقمهنيعبرايعمنعةعجارةيذغتءاطعإب

مهو،ينواعتوحنىلعلمعلانوملعتيبالطلاف.قافرلامييقتيفتاميلعتلادعاوقفيظوتىلع

.ةمعادوةءانبوةددحمةقيرطبةعجارلاةيذغتلاميدقتةيفيكىلعمهدعاسيراطإىلإةجاحيف
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ةددعتملاةيميلعتلاطئاسولا

نماهيفنونكمتي،ةددعتمنكامأيفدوجولابالطللةددعتملاةيميلعتلاطئاسولاحيتت

ةفاضإ،صاخمامتهايذديدجىوتحمربسوأ،ةنيعمةراهمةسرامموأ،امموهفمضارعتسا

،مهتاعورشمضرعلالخنمةميقةعجارةيذغتىلعلوصحلانوعيطتسيبالطلانأىلإ

يك،ةددعتمطئاسوةغيصيف،تنرتنإلاربعلامعأنمكلذريغو،مهريراقتو،مهراكفأو

وأ،بالطلانمةعجارلاةيذغتلايتأتنأنكميو.اهيلعقيلعتلاواهتنياعمنمنورخآلانكمتي

ةددعتملاةيميلعتلاطئاسولاتاقيبطتنمضتت،جراخلانمءاربخلاوأ،رومألاءايلوأوأ،نيملعملا

,Schooltube.com)ةيبعشرثكألا Vimeo.com/videoschool،(كوبسيف)لصاوتلاعقومو

(facebook.com)،و(Voicethread.com)ةعجارلاةيذغتلاميدقتانتايصوتبابسأنم

،كلذك.مهقافرعمةعجارلاةيذغتلالدابتو،مهملعتبًايلمريكفتلاىلعبالطلاعيجشتةيفصلا

،دحاوناكميفاهتكراشموتاقيلعتلاو،ةعومجملاثيداحأو،ةعجارلاةيذغتلاعمجةينقتلاحيتت

ةينقتلاهذهىلعةلثمألانمو.ملاعلالوحىتحوأدحاوفصيفبالطلانيبلعافتلارسيتو

Voicethread.com،تنرتنإلاةكبشربعةددعتملاطئاسولانمتاراتخم(موبلأ)اظفاحوهو

اوكرتينأنيرخآللحمسيو(ويديفتافلمو،تادنتسمو،روص)طئاسولاعاونأنًماريثكيوحي

نوفوركيملا)توصلامخضملالخنمتوصلاب:ةفلتخمقرطسمخبطئاسولاىلعمهتاقيلعت

(اريماك)ريوصتةلآلالخنمويديفلاوأةيتوصلاتافلملالاسرإبوأ،صنةباتكبوأ،فتاهلاوأ

ىلعلاصتانوداهلامعتسالويديفلاتافلمريدصتاضيأنكميلب.(بيولا)ةيلالدلاةكبشلا

فصلايفاهبالطنمسكيوةديسلاتدارأويديفلابززعم3يبمإلغشموأDVDصرق

مهديوزتىلعمهرومأءايلوأتثحو،هبةصوصخمملعتفادهأيفمهنملكركفينأسماخلا

هذهلو.مهلافطأميلعتيفرومألاءايلوأةكراشمزيزعتلقرطنعًاضيأتثحبو.ةعجارلاةيذغتلاب

تاعامتجانعًاليدبVoiceThreadجمانربفيظوتباهلحمسينأاهريدمتعنقأ،بابسألا

بغراذإ،هجولًاهجو،ةملعملاةلباقمرومألاءايلوأنميأةعاطتساب).ةيديلقتلارومألاءايلوأ

.(كلذيف

مم

اثحبسردللةسنآلاحرشءانثأيفترجأ.سكيوةسنآلافصيفةبلاط:نيلتياك

(Voicethread)(يتوصفلمءاشنإةيفيك)نعwww.voicethread.comعقومىلع
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تناكاهنمدحاوبةملعملاتصوأو،نوملعماهعضويتلاةلثمألانمددعًاعابتاهلرهظف

اهتازاجنإنيبياهيدلاولًايميدقتًاضرعنيلتياكتأشنأ،ثحبتايلمعًاقبسمهنعترجأدق

،هبتماقاماهضرعيفنيلتياكتركذ.ةيمقرةعجارةيذغتامهيلإبلطيو،عوضوملكيف

طبارلاىلعنيلتياكضرعداجيإنكمي.ةرمتسملاتايدحتلانعاهمدقتنعاهتالمأتو

(346039/voicethread.com/share)اهضرعيفحئارشلاىدحإلًاضرع18.1لكشلانيبي

.تاقيلعتنودنميميدقتلا

VoiceThreadفيظوتاهلالخنمنكمييتلاةريثكلاقئارطلاىدحإنيلتياكلاثمرهظي

،بلاطلكوملعملانيبرشابممييقتءارجإل؛هفيظوتًاضيأنكميو،ةعجارةيذغتعمجلجأنم

.عورشملاضرعلةادأو،ةعومجملاءاضعأنيبىنواعتلاملعتللينهذلافصعللًابلاقهفصوبو

18-1لكشلا

.رومألاءايلوأببالطلاعامتجاليميدقتلانيتلياكضرع

.ةيلعافتلاةيميلعتلاتاودألا

رومألاءايلوأونوبرملاربعي،ًانايحأ.ةيروفةعجارةيذغتىلعلوصحللاهتاقيبطتوباعلألاو

ًامهفمهيدلنأل:قلقلاكلذةحصيفكشناننكل،ميلعتلايفباعلألارودلايحمهقلقنع

يفمهتقونوردهيسبالطلانأينعي(فصلاةفرغيفباعلألا)دوجونأيفحيحصريغ

ةاكاحملاجماربوباعلألاتريتخااذإنكلو،زافلتلاةشاشوأبوساحلازاهجمامأسولجلا
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.فدهالبنوكتنلًامتحاهنكل–هسفنتقولايفةيلسموةيميلعتةيلمعلانوكتدقف،ةيانعب

جماربنومدختسيءالمعلاةمدخيفظومىتحو،نيرايطلاو،دونجلاو،ءابطألانأركذتنل

فيظوتنأىلإريشيةيثحبلاتاساردلانمًاددعنأعقاولاو،بيردتللباعلألاوةاكاحملا

يفةيباجيإًاراثآكرتيةيميلعتلالحارملافلتخملفصلاةفرغيفةاكاحملاوباعلألا

وسرفلاه)اهلمهلقنو،تامولعمللمهركذتومهزيفحتيفو،بالطلاىدلتاراهملاىوتسم

–2005,Halverson)2005-رفيولك؛,Klopfer:2000-يكسنيرب,Prensky:رياوكس–

2001,Squire)،مستاتاراهمعجشتةيهيفرتلاوةيميلعتلاباعلألانمًاريثكنأىلإةفاضإ

،رفيولك)طيطختلاو،نيرخآلاعمنواعتلاو،تالكشملالحلثم،نيرشعلاويداحلانرقلااهب

ردصتالاهنأيهو،نيملعملانعبوساحلاةزهجأاهبمستتىرخأةعئارةمسكانهو(2005

ىتحًاراركتوًارارمامةراهمىلعبردتينأرثعتملابلاطلاناكمإبذإ،بالطلاىلعماكحألا

نل،رشبلانمهتفصبملعملاضيقنىلع،بوساحلازاهجنإذإ؛ناقتإلاةجردىلإلصي

.ًادبأطابحإلابرثعتملارعشي

iTunesزنويتيآرجتميفةحاتملاتاقيبطتلانمريفوددعدوجونإ Storeتارايخرفوي

ةكرشنمMathBoardجمانربف.ميلعتلايفباعلألافيظوتلبالطلامامأرارمتسابعستت

لحل،حولبردتللةحاسمو،ةيضايرلالئاسملانمةلسلسببالطلادوزي،ًالثم،ريوتفوسالاب

Problem)(ةلأسملالحةادأ)ةزيمكانهف،حيحصريغبلاطلالحناكاذإو.لئاسملا

Solver)ىلعبالطلابردتي،ةقيرطلاهذهبو.ةلداعملالحتاوطخربعمههجوتنأنكمي

.ةبعصلاميهافملانعةعجارةيذغتىلعًاضيأهسفنتقولايفنولصحيو،ةيساسألاتاراهملا

بوساحلاونوفيآلاةزهجأىلعةرشتنملاتاقيبطتلاتائمنمضيفنمضيغيتأياميفو

:ةعجارلاةيذغتلاببالطلادوزتيتلا(دابيآلا)ّيفكلا

<

Intro to Math and Intro to Letters by Montessorium 4

http://montessorium.com/ 1

فوفصيفةداعةرشتنمةدعةيميلعتداومنمخسنجاتنإىلعتاقيبطتلاهذهلمعت

Montessoriدادعألاوفورحلاملعتىلعبالطلاةدعاسمل.
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OrangeorApple.comنم(FlashcardsDeluxe)ةرخافةيميلعتتاقاطب6

http://orangeorapple.com/Flashcards/ 1

يأيفهبةصوصخمةيضارتفاةيميلعتتاقاطبءاشنإبلاطلكلقيبطتلااذهحيتي

ةرشابمةعجارةيذغتبقيبطتلامهدوزي،ةيميلعتلاتاقاطبلابالطلالمعتسيامدنعو.عوضوم

ةباجإلاتناكوأ،ةحيحصلاةباجإلاءاطعإلبقاوددرتوأ،ةحيحصمهتاباجإتناكاذإامع

.ةحيحصريغ

ال

نمريثكةمث،(دابيآلا)ّيفكلابوساحلاونوفيآلاةزهجأىلعتاقيبطتلاىلإةفاضإو

.ةيساسأميهافموتاراهمنعةعجارلاةيذغتلاببالطلادوزت،تنرتنإلاربعةحاتملاباعلألا

:تاقيبطتلاهذهىلعةلثمأيتأياميفو

(MathPlayground)تايضايرلابعلم1

<

www.mathplayground.com/index.html 1

باعلأبسداسلافصلاىتحةضورلانمبالطلادوزيةطشنألابلفاحلاعقوملااذه

.مهسفنأيدحتىلعمهعجشتةباذجوةقئاش

ExploreLearning 6

www.explorelearning.com 6

.- ةيضارتفاةيوديتاودأيهو – )gizmos« تاودأفيظوتبالطللحيتيوهو.رشعيناثلاىتحو

نكمي،تاودألاهذهفيظوتبيميلعتلاهيجوتلاضارعتسادعبو،تايضايرلاومولعلايفاهتبرجتل

ةعجارةيذغتىلعنولصحيو،مهتاباجإميقتثيح،مهتامولعملاريصقرابتخاءارجإبالطلل

حاتمهنإف،ًاعوفدمًاكارتشابلطتيExploreLeadrningعقومنأنممغرلاىلعو.اهنعةلصفم

ExploreLearningىلعثحبرهظيو.هيلعباسحلاءاشنإةظحلنمًاناجمًاموينيثالثةدم

مولعلاوتايضايرلايفتامولعملانعريبعتللًايلاثمًاطسولثمتبساحلايفةاكاحملاجماربنأ

.(Chomsky,2003–ىكسملوشت
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CutThe)ةدقعلالح6 Knot)

www.cut-the-knot.org/games.shtml 1

لئاسمنعنوثحبينيذلابالطلاو،رومألاءايلوأو،نيملعمللصصخمعقوملااذه

اذه.ةيضايرلاميهافملاحضويطيسبجمانربةئمعبسوحنلعدوتسموهو،ةباذجةيضاير

.تنرتنإلاحفصتملثم–رخآجمانربقايسيفروديجمانربنمضنوكمطيسبلاجمانربلا

حفصتميأىلعلمعينأنكميو،ًادجةدودحمةفيظواذهطيسبلاجمانربلايدؤيامةداعو

.بوساحلازاهجىلعدوجوم
رم

بالطلاعضختمث،ةددعتمطئاسوةغيصبتامولعمتنرتنإلاىلعىرخأرداصمنمؤتو

نمعاونألاهذهشقاننساننأنممغرلاىلعو.ةداملليساسألامهفلانعتامولعمرابتخال

نيعونانهركذنساننإف،باتكلااذهنمىرخأعضاوميفليصفتلانمديزمبرداصملا

:امه،بالطللاهنارفوييتلاةيروفلاوةينغلاةعجارلاةيذغتلاببسب

BrainPOP C

<

www.brainpop.com 1

مالفأ)ةيضموةيريوصتطئارشعوفدملاكارتشالاىلعمئاقلاعقوملااذهيوحي

،ةيعامتجالاتاساردلاو،مولعلايفتاعوضوملانمةعساوةعومجملوانتتةريصق(شالف

ةحضاوةكرحتمًاروصمالفألامدختست،ةينقتلاو،ةحصلاو،ةيزيلجنإلاةغللاو،تايضايرلاو

نكمي،مليفلاةدهاشمدعبو.ةديدجتادرفمىلعءوضلاطيلستو،راكفألاوميهافملاحيضوتل

،مهملعمىلإينورتكلإلاديربلابجئاتنلالاسرإمثنمو،مهتامولعملاريصقرابتخاءارجإبالطلل

فصتي،ًاضيأ،هيلإنوجاتحييذلاردقلابرابتخالاةداعإو،ةّدعتارمهتدهاشممهناكمإبوأ

.ةددحمةدمًاناجمهتبرجتىلإةفاضإ،ةيناجملامالفألانمضعبضرعبBrainPOPعقوم

BBC Skillswise C1

www.bbc.co.uk/skillswise 1

يفتامولعمتارابتخاو،ًاباعلأو،ةيلعافتتاودأوقئاقحينورتكلإلاعقوملااذهضرعي

تامولعمرابتخالكمسقي.سداسلافصلاىتحةضورلانمةيوغللاتاراهملاو،تايضايرلا
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ةروصبديفماذهو.ةراهملاهملعتءانثأيفمّدقتلابلاطللنكميثيحب،تايوتسمةثالثىلإ

لصاوتلاونواعتلاجمانرب

،ينورتكلإلاديربلاو،يكيولاعقاومو،تانودملالثم،نواعتلاولصاوتلاتاودألنكمي

موقتةيروفةيلعافتةعجارةيذغتبالطللنمؤتنأ،ةيعامتجالاتاكبشلاو،ويديفلاتارمتؤمو

،فصلاتانودمف،ةفلتخمةيفصتاقيبطتجماربلانمعاونألاهذهنملكلو،ددحمرايعمىلع

تاراهمىلإةجاحلانوداهترادإواهبظافتحالاثيحنمةلهسو،ةفلكلاةليلق،لاثملاليبسىلع

نكمتةقيرطوهو،ًاعونترثكأهنكل،ةنودمللهباشمف،يكيولاعقومامأ.تاكبشلاريوطتيف

.ددحمعوضومنعتامولعمىلإةلوهسبلوخدلاوةمهاسملالالخنمنواعتلانمتاعومجملا

ىلعةبسانميهف،هريرحتوىوتحمةفاضإمهعيمجنيمدختسمللحيتتيكيولاعقاومنألو

ةعجارلاةيذغتلاةيلآنإ.تاعورشملاىلعمئاقلاميلعتلاو،ةينواعتلاةباتكللصوصخلاهجو

مئاقهنألو.ديرفوحنىلعةيوقميلعتةادأهلعجياميهيكيولاعقوماهبمستييتلاةلصاوتملا

ةقطنملايفةرورضلاباونوكينأيغبنيالهيفنيمهاسملانإف،(بيولا)ةيلالدلاةكبشلاىلع

نكميهنمو،ًاينورتكلإًاديربًاضيأرفويوهو،هسفنتقولايفاولمعينأالو،اهتاذةيفارغجلا

نأحيحص،ًاريخأ.ةلوهسبهنيزختنكمينيصخشنيبثيدحلبوتكملجسىلعلوصحلا

ريوطتلودعبنعميلعتلافادهألبلاغلايفمدختست(ويديفلا)ةروصلاوتوصلاتارمتؤم

نمعونلااذهلثمنألو.دايدزايفذخآةفلتخملاميلعتلالحارميفاهفيظوتنأالإ،ًاينهمملعملا

تاثداحملاوةيئانثلاويديفلاتاملاكملالخنمرثكأوأنيعقومنيبلصاوتلاحيتيتارمتؤملا

ةديعبلاسوردلاتاعاقوةيفيرلاتاعمتجملانيبطبرلاىلعلمعتاهنإف،ةرشابملاةيتوصلا

.ىرخأةهجنمهرسأبملاعلاءاحنأنمفوفصلاوملعتلارداصموةهجنم،ءاربخلاو

.لصاوتلاجماربعاونأنملكىلعةصحافةرظنقلنل

يكيولاوةنودملا

هتادرفمضرعتينورتكلإعقوميه(بيولاةيلالدلاةكبشلالجسلراصتخا)ةنودملا

عوضومىلعابلاغتانودملادّدشت،ىرخألامالعإلاطئاسولثمو.يلّزنتينمزبيترتبوماظتناب

ةينورتكلإلاعقاوملاعاونأنعفلتختتانودملانكل،ةسايسلاوأةينقتلاوأميلعتلالثم،هنيعب
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ىلعدرللءارقلللاجملانوكرتيمث،تاشاقنلانوريدينيذلامهاهيقسنمنإثيح،ىرخألا

ضرعتانودملاعيطتست.ةبوتكمةغيصبنوكتامدنعىلضفلاةجيتنلايطعتيهو،تالخادملا

قيلعتلابنيرخاللحامسلاررقينأةنودملاقسنمةعاطتسابو،ويديفلاتافلمىتحو،موسرلا

.ةنودملايفةفاضملاتالخادملاىلع

تاقيلعتلاةمسنكمتنأكيلعف،بالطلاعمةيلعافتكفصةنودمنوكتنأتدرأاذإ

ةفاضإبنيلجسملانيمدختسملانمطقفةددحمءامسألحامسلالالخنمكلذكنكمي،هذه

كفصةنودمتادادعإليدعتكلذنًمالدبكنكميو،نيرخآلانعةزيملاهذهبجحوتالخادملا

ةحوتفملاتانودملانأركذتنكلو،صخشيأنمتالخادملاةفاضإلةحوتفمنوكتثيحب

ىلعبيرختلا)ةلوؤسمريغرداصمنمةقئالريغتاقيلعتلًانايحأضرعتتسانلاروهمجىلع

.(تنرتنإلا:تامولعمللةيملاعلاةكبشلا

ةنودمىلعتالخادمةفاضإمهناكمإبنيذلابالطلااوددحينأنيملعملايصوننحنو

امابلاغ.كتقطنموأكتسردميفلوبقملالامعتسالاةسايسلمهمهفنمدكأتلاعم،فصلا

تالخادمةفاضإنمبالطلاعنملةيفاكةجيتنفصلاةنودميفقيلعتلاةزيمةراسخنوكت

بجحكناكمإب،ةنودملاقسنمكتفصبو،كلذىلإةفاضإ،ةحراجتاقيلعتوأةقئالريغ

ريغتاقيلعتلادعتالنكلو،ةنودملايفاهضرعنماونكمتينألبقمهنيعببالطتالخادم

ىلعقيلعتلانوعيطتسيالبالطلانأاملاطدقتعتامكةريبكةلكشمتانودملايفةقئاللا

البالطلامظعمنإذإ،مدختسمللمساكةيقيقحلامهئامسأبالإةنودملانمضتالخادملا

.رومألاءايلوأوةسردملاعمتجماهارينأنكميةحراجتاقيلعتءازإمهئامسأةيؤريفنوبغري

ةسنآلاتفاضأ.رعشلاةلجمةنودمةعجارةيذغتدوزتيتلاتانودملاةلثمأنمو

يك:بالطللفصلاةنودمىلإةلاسر،ةطسوتملاةلحرمللةيزيلكنإلاةغللاةملعم،ناجراج

ةسنآلاتفاضأ.مهراعشأميدقتبةنودملاىلعبالطلادرو.مهريغهيفنوكراشيوًارعشاومظني

ىلإتبلطو،فصلايفريياعملاكلتتضرعتساو،ةنودملاىلإةيرعشمييقتريياعمناجراج

ةيذغتءاطعإيفريياعملامادختساو،فصلايفمهقافرراعشأنعمهتاظحالمءادبإبالطلا

ةعجارةيذغتميدقتيفاوكراشو،مهقافرراعشأىلعبالطلاعلطا،ةقيرطلاهذهبو.ةعجار

يأةفاضإعنملبالطلامامأةنودملاناجراجةسنآلاتقلغأمث.اهيقلتو،ةفداهوةرشابم



حجانلايفاصلاسيردتلاخيبةينقتلافيظوت***76

لكىلعقيلعترخآاهتلخادمنوكتلريياعملاىلإًادانتسااهتاظحالمتمدقو،ىرخأتاقيلعت

لكةديصقلاةباتكىلعبالطلااهلالخنمتثحةلصفنمةشقانمبتأدب،كلذدعب.ةديصق

ًاجتنمّدعتساهنأل،تاقيلعتلاةفاضإلةحاتمريغةلسلسلاهذهنوكتثيحب،ةيئاهنلاهتخسنب

فلتخم19.1لكشلافصي،عمتجملاورومألاءايلوأوفصلابالطيقابهارينأنكميًايئاهن

.عورشملليبايسناططخمنمضةمهملايفةعبتملاتاوطخلا

نأمهعيمجنيمدختسمللحيتيذإ،ًاعونترثكأهنكلو،ةنودملاهبشيفيكيولاعقوماّمأ

،ةينواعتلاةباتكللةصاخةروصبمئالموهو،ةلوهسباهيلعاولدعيوهتايوتحمىلإاوفيضي

اميهيكيولاعقوميفةلصاوتملاةعجارلاةيذغتلاةيلآنإ،تاعورشملاىلعمئاقلاميلعتلاو

الهيفنومهاسملاف،(بيولا)ةيلالدلاةكبشلاىلعمئاقهنألو.ةديرفةيوقميلعتةادأهلعجي

.هسفنتقولايفاولمعينأالو،اهتاذةيفارغجلاةقطنملايفةرورضلاباونوكينأيغبني

19.1لكشلا

تاباسحبةيحةنودملاىلعبالطلاقيلعت

بالطلانمنيمدختسملايناثلاجذومنلا

فادهألاعضوعورشمليبايسناططخم

ةدعاقرشنوةيرعشلاةنودملا

مهتاظحالمبالطلافيضينعتالخادملابالطلالدابتي

مهدئاصقعمجذومنلاىلإ

اــتسك

:يكيولاوتانودمللاهبيصونيتلارداصملانمضعبيتأياميف
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لجوجعقاوم6

<

http://sites.google.com 6

ةطيسبةبرجتفصلليناجمينورتكلإعقومءاشنإلعجينألجوجثحبلاكرحمعاطتسا

رايتخالامث،(Create)ءاشنإىلعطغضلاوعقوملاىلعلوخدلاىدعتيالرمألاف،ةيهيدبو

.ةمزاللاتاناخلاةئبعتو،ةحاتملابلاوقلانيبنم

Wikispaces 6

www.wikispaces.com 1

نيبنواعتلابةلوهسب(بيولا)ةيلالدلاةكبشلاتاحفصءاشنإحيتيناكم

مث،هلناكمءاشنإو،ًاناجمعقوملاىلإماضنالاصخشيأعيطتسيو.صاخشأةعومجم

.قئاقدنوضغيفةمهاسملابأدبي

PBworks C

http://pbworks.com 6

طغضلاو،عقوملاىلإلوخدلاصخشللنكمي.يكيولاةمدخرفوي،مدختسمللقيدصعقوم

حيتتو.فصلاةفرغيفهفيظوتبقلعتتتامولعمىلعلوصحلل؛(Education)ميلعتىلع

.مدختسمةئملو(ةيبوساحةركاذ)تياباجيج2ىلإلصتنيزختةحاسمةيناجملاعقاوملا

Moodle (1

www.keytoschool.com/moodle/ 1

.ًايملاعرشتنمويناجمماظنوهو،اهيلعمهبالطلسوردءاشنإ

ينورتكلالاديربلا

تقويأيفينورتكلإلاديربلابمهبالطىلإةعجارلاةيذغتلالاسرإنيملعملاناكمإب

تنرتنإلابلاصتامهيدلرفاوتيالنيذلابالطلانإىتح،اهجراخوأةسردملايفءاوس،نوؤاشي
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لثمةيناجمةمدخلالخنمةكبشلاهذهىلعينورتكلإديربباسحءاشنإمهنكميلزنملانم

.ةبتكملاوأفصلابوساحلامعتساباهيلإلوخدلامهنكمييتلا(ليميج)

دارأيذلا،ةيوناثلاةلحرملايفتايعامتجالايملعمدحأ،(بالند)ديسلالاثمسردنل

ةلطعلافداصتيتلاو،مايأةثالثاهتدميتلاعوبسألاةياهنةلطعلالخهبالطملعتعباتينأ

PresidentsDay)(ءاسؤرلاديع)ةيمسرلا(ةيلاردفلا)ةيداحتالا holiday)مويدّدح

executive)ةموكحلليذيفنتلاعارذلانعةريصقلاةلاقملاةمهملًايئاهنًادعومةعمجلا

branch of government)،ةقفرم،ينورتكلإلاديربلابهيلإمهتالاقملاسرإمهيلإبلطو

.درووتفوسوركيامدنتسمةغيصب

ةححصملالسرأمث،اهلبقتسايتلاتالاقملا(بالند)ديسلاحّحص،هغارفتقويف

هتاظحالمبالطلالبقتسا،دحألامويةريهظيفبالطلاىلإينورتكلإلاديربلاباهنم

يفاهنمضيتلاو،تالاقملانعاهفاضأيتلاتاقيلعتلايفكلذكو،تارييغتلابقعتنمض

نإف،ًاديجةمهملامهفيملهنأبالطلادحأةلاقمترهظأاذإو،ينورتكلإلاديربلابهتلاسر

بلاطلايدلاوفاضأ،ةلوهسبو،ةلاقملاةمهمبةصوصخملاريياعملاقفري(بالند)ديسلا

لجسبينورتكلإلاديربلاجمانربظفتحي.اهتاذةلاسرلامهلصتلتالسارملاهذهيف

اهعيمجتافلملا،كلذىلعّدز.اهلاسرإخيراوتو،ةلسرملاتالاقملاعم،تالسارملاهذهل

ةلوهسبحضتيو.قاروألانمموكعملماعتلانمديزمالهنأينعياذهو،ةينورتكلإةغيصب

،ةيروفلاو،ةيافكلابًاضيأفصتيةعجارلاةيذغتلاميدقتلينورتكلإلاديربلافيظوتنأانه

.ةقدلاو

ويديفلاتارمتؤم

،تافاقثو،تاربخىلإلوصوللةيلاثمةقيرطويديفلاتارمتؤملثمت،نايحألانمضعبيف

ءاطعإ،ةينابسإلاةغللاةملعم،ازنلافةديسلاتدارأ:يتآلالاثملاكيلإو.ةديرفعقاومو

بياكس)لاصتالاجمانربفيظوتبويديفرمتؤمدقعلتّدعأف،ةثداحملايفتاربخاهبالط

www.skype.com)ىّدأ.اينابسإيفاهتخأةسردميفةيزيلجنإلاةغللافوفصدحأعم

،كلذدعبويديفلارمتؤملالخنمةيزيلجنإلاوةينابسإلانيتغللابةيليثمتعطاقمبالطلا

دقو.فصلكيفةغللافيظوتو،ةادؤملاعطاقملانعةعجارلاةيذغتلاناتملعملاتلدابت
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بالطلاوةينابسإلابنويكيرمألابالطلارخآلافصلاةغلبةلئسألاحرطىلعامهبالطاتعجش

اهلالخنماوطعأ،ةنودمنيتعومجملااتلكيفبالطلامدختسا،كلذك.ةيزيلجنإلابنابسإلا

يفىرخألاةعومجمللمألاةغللافيظوتب،ىرخأةرمو،ضعبىلإمهضعبةعجارلاةيذغتلا

يفةملعملانمةميقةعجارةيذغتنويكيرمألابالطلالبقتسا،كلذبو.مهتالخادمءاشنإ

.عورشملاةنودمربعبالطلانمو،ويديفلارمتؤمربعاينابسإ

.ًايوقزيفحتلماعءالؤهلثممهبقوثومصاخشأنمةعجارلاةيذغتلاىلعلوصحلاّدعي

:لثمنيقوثوملاصاخشألانمًاضيأىرخأعاونألةيلمعلاهذهيفةكراشملاميلعتلاةينقتحيتت

،نوملعملاعيطتسيو.ةيخيراتلاتايعمجلاو،ثوحبلاءاملعو(poetryClubS)،رعشلايداون

رمتؤملدادعإلايفمهتدعاسملتنرتنإلايفةحاتملاةيناجملاجماربلانمددعداجيإ،ًاضيأ

ةزهجأىلع)(iChat)تاشتيآو،(www.Skype.com)بياكسجماربلاهذهنمو.ويديف

ةشدردلاو،(www.apple.com/macOSX/apps/aal.html#ichat؛طقفشوتنكام

(www.google.com/chat/video)لجوجىلعةروصملا (GoogleVideo Chat).

ةيعامتجالاتاكبشلا

ضعبعممهضعبانبالطلصاوتيفةيساسألالئاسولادحأةيعامتجالاتاكبشلالثمت

لثممويلابالطىلإةبسنلابرتيوتو،كوبسيفلثمعقاومتحبصأدقو،فصلاةفرغجراخ

.لصاوتللةادأدرجم،ةقباسلالايجألاىلإةبسنلابفتاهلا

،اهببوغرمريغعقاوملاهذهدعتيتلاسرادملانمريثككانه،كلذنممغرلاىلعو

.اهلوخدنمبالطلاعنمتو

يفنيقوثومصاخشأدوجو:اهنم،ةحضاوةيميلعتايازمبةيعامتجالاتاكبشلاعتمتت

يفلوخدلاىلعةردقلاو،ةرشابماهلابقتساوةعجارلاةيذغتلاءاطعإنمنكمتلاو،ملاعلاءاحنأ

بجاوبهبالط،ًالثم،خيراتلاملعمفلكيدقف،ةيديلقتلافصلاةفرغيفامأ.ةقمعتمثيداحأ

يفنكلو،كلذبيفتكيونيتنثاوأةرقفبلاطلابتكيف.ملاعلاخيراتنعهيفنوبتكي،يلزنم

فوسف،رتيوتعقومربع(ةديرغت)ةئيهىلعيلزنملابجاولااذهملعملافاضأاذإ،لباقملا

نمًالدبو.اهنودهاشيفوسفصلايفمهءالمزنأنوفرعيمهومهتاباجإبالطلافيضي
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تارمرتيوتىلعةشقانملاىلإبالطلادوعينأحجرألا،قحاللامويلاىتحبجاولانايسن

مهقافرناكاذااماوفرعيلو،بجاولاىلعمهئالمزتاباجإاوريل:ءاسملاوةريهظلادعبةدع

.مهتاباجإىلعتاقيلعتاوفاضأدق

ةيميلعتلامهقطانموأمهسرادمنأل؛طابحإلابمهروعشنعنيبرملانمريثكربع

رظحضرفنمًالدبنكلو،لصفلااذهيفاهانشقانيتلاتاودألانمريثكفيظوتعنمت

يعضاوليغبني،تنرتنإلايفةرفاوتملاتاودألانماهريغوةيعامتجالاتاكبشلاىلعحيرص

لامعتسالاىلعبالطلاةيبرتو،ميلعتلازيزعتلةينقتلافيظوتةيفيكيفريكفتلاتاسايسلا

لئاسواهنولضفيانبالطنأحضاولانميتلامالعإلاطئاسوليقالخألاوينوناقلاوبسانملا

.لصاوتلل
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يناثلالصفلا

دهجلازيزعت

ريدقتلاعنمو

انلصف،(حجانلايفصلاسيردتلاعمةينقتلافيظوت)باتكنمىلوألاةعبطلايف

نأىلإانصلخ،ًاددجمرمألاةسارددعبنكلو.ريدقتلاحنمودهجلازيزعت:يحلطصمنيب

.ةدحاوةئفىفنيتيجيتارتسإلاانهانعمج،كلذلو.ًاعمامهيلعددشي

دهجلازيزعتلب

،اهيلعاولبجيتلاةصاخلاةيرطفلامهتاردق:ةفلتخمرداصمىلإحاجنلاسانلاوزعي

ةمهاسملماوعلاهذهرثكأ،ُدهجلا:عبارلاردصملاّدعيو.دهجلاو،ظحلاو،نيرخآلاةدعاسمو

ىرينمللشفلاو،هيلعرداقهنأىرينملحاجنلا»:ةلوقمبامويتعمسله.حاجنلاقيقحتيف

نيبتو.ليصحتلايفمهألالماعلاوهدهجلانأةلوقملاهذهبحاصىري؟«هنعزجاعهنأ

زاجنإلاوملعتلاىلإزيفحتلايفريبكرودوذةيتاذلاةيافكلابناميإلاىوتسمنأثوحبلا

ةقالعللبالطلامهفنمديزتميلعتلايفدهجلازيزعتةيجيتارتسإنإذإ؛(2003،كناش)

.ميلعتلانعمهتاداقتعاومهفقاومةجلاعملالخنم،ليصحتلاودهجلانيب

ةقالعلامهفنيملعملليغبني،دهجلازيزعتةيجيتارتسإفيظوتيفةيلعافلاقيقحتلو

قلعتتتامولعمىلعةلصاوتمةروصببالطلاعالطإةيمهأو،ليصحتلاودهجلانيب

ةجتنمةروصبهلذبهينعيامودهجلاةيمهأبالطلافرعينأيغبني،كلذك.دهجلاب

.(2012،نورخآونيد)

ةيتآلاتايصوتلاسكعتيتلادهجلازيزعتتاسرامموبراجتشقاننس،لصفلااذهيف

:ةيفصلاةبرجتلل
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:تايصوتلا

.يساردلاليصحتلاودهجلانيبةقالعلابالطلاسيردت•

.دهجلالذبلقيقدلاىنعملانعةددحموةحضاوتاهيجوتببالطلاديوزت•

.تازاجنإنمهنوققحيامودهجنمهنولذبيامليجستببالطلافيلكت•

بالطلادوزتو،ىلضفةروصبدهجلاراثآعبتتىلعنيملعملاوبالطلاةينقتلادعاست

تانايبلاعمجتاودألنكميفيكنيبنس،ءزجلااذهيف.عرسأوحنىلعةعجارلاةيذغتلاب

.ميلعتلايفدهجلازيزعتةيجيتارتسإمعداهليلحتو

اهليلحتوتانايبلاعمجتاودأ

مهنمريثكف.مهعيمجبالطلادنعًادوجومسيلدهجلاةيمهأكاردإنأثوحبلارهظت

تايضايرلاةداميفًارثعتمًابلاطعمسانمريثكو،ةيجراخلماوعىلإمهلشفوأمهحاجننوبسني

طبريامدنع.ةداملاهذهيفةرهامنكتمليمأكلذكو،تايضايرلايفًارهامتسلانأ:لوقي

–قرعلاوأسنجلاوأةثارولالثم–هترطيسجراخلماوعويميداكألاهحاجننيببلاطلا

رداقريغكنأملعتتنكاذإًالصأمتهتملف،يمازهنافقومذاختاهيلعلهسلانمحبصي

؟كتاثرومببسب

.ةيجراخلماوعىلإمهحاجننوزعيو،نيحجانمهلءاقدصأبالطلانمضعبىري،كلذك

ددحملاجميفنوقوفتيةنيعمةئيبنمًاصاخشأنأحيحصريغموهفممهيدلنوكيامبرلب

دهجلارادقمبالطلاءالؤهلهاجتي،امةيطمنةروصىلإمهدانتسابو.يساردلاجاهنملانم

ريغينأناكمإىلإريشتثوحبلانكل.مهتازاجنإقيقحتيفنورخآلابالطلاهلذبيذلا

.ليصحتلاودهجلانيباوطبريل؛هذهمهتاداقتعابالطلا

قيقحتلةلهسلابيلاسألانم،زاجنإلاودهجلانيبطبارداجيإىلعبالطلاةدعاسمل

بالطلايطعتريياعمعضوبةيلمعلايفىلوألاةوطخلالثمتت،ةلودجلاجماربفيظوتكلذ

ركرابةسنآلااهتعضو،دهجللريياعم1.2لكشلانيبي.بولطملادهجلالكشنعةحضاوةركف

.لجوجتادنتسمفيظوتبعبارلافصلاةملعم
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1.2لكشلا

لجوجتادنتسمخيبةلودجلاجماربفيظوتبدهجلاريياعمتدّدَح

E D C B A

لوبقمريغ1ىشان2ءافك3يلاثم4ةاتفلا1

يفقومنوكيامابلاغامئاديباجيإيفقوميفقومنوكيامابلاغامئاديباجيإيفقومروعشينباتني–فقوملا2

تامولعملاملعتنمايبلستامولعملاملعتنمملعتنمايباجيإتامولعملاملعتنمعملمعلادنعيباجيإ

.ةيضايرلا.ةيضايرلا.ةيضايرلاتامولعملا.ةيضايرلا.ةيضايرلاتامولعملا

تامولعملاىلعنرمتأتامولعملاىلعنرمتأتامولعملاىلعنرمتأتامولعملاىلعنرمتأنأدقتعأ–مازتلالا3

يفةدحاوةرمةيضايرلاتيبلايفةيضايرلانمتيبلايفةيضايرلاتيبلايفةيضايرلا.هرامثيتؤيداجلالمعلا

.رثكألاىلععوبسألا.عوبسألايفنيترميفتارمعبرأىلإثالثيفرثكأوأتارمسمخ

.عوبسألا.عوبسألا

ًاريبكًادهجلذبأاللواحأ،تقولانمضعبلواحأ،تقولامظعميدهجلذبأنألواحأاضرلابرعشأ–رخفلا4

ىلعنرمتأامدنعىلعنرمتلايدهجىلعنرمتلايدهجىلعنرمتأامدنعهلكيفنسحتأامدنع

،ةيضايرلاتامولعملا،ةيضايرلاتامولعملا،ةيضايرلاتامولعملا.ةيضايرلاتامولعملا.ةيضايرلاتامولعملا

لكضفخنتيتاجردويفيتاجردريغتتالويتاجردنسحتتو

.عوبسأ.عوبسألاثالثلدعمبايعوبسأ

.رثكأوأطاقن

لكلاعيمجمهمهفنماهدكأتو،اهبالطعمريياعملاةعجارمنمركرابةسنآلاءاهتنادعب

هتأشنأًاغرافةلودججمانرباوحتفيلفصلابةصوصخملاةكبشلاىلإلوخدلابمهتفلك،ةئف

.(2.2لكشلارظنا)ًاقبسم

2.2لكشلا

ليصحتلاودهجلاةلودججمانرب

عبارلاعوبسألاثلاثلاعوبسألايناثلاعوبسألالوألاعوبسألاةاتفلا

فقوملا2

مازتلالا3

رخفلا4

ةيئاهنلاةجردلا5

داهتجالل

تامولعملارابتخاةجرد.6
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:ةيتآلاتاوطخلاعبتا؛2.2لكشلايفنيبملاجمانربلالثمةلودججمانربءاشنإل

.http:/docs.google.comىلإبهذاو،كحفصتمحتفا

.(Spreadsheet)ةلودججمانرب<(Create)ءاشنإرتخا

،يناثلاعوبسألا،لوألاعوبسألا،ةئفلا:يليامكةدمعألاءامسألوألافصلايفبتكا

.عبارلاعوبسألا،ثلاثلاعوبسألا

مث،ةئفلامساتحتلوألادومعلانمىلوألاثالثلاتاناخلايفتائفلاءامسأفضأ

.تامولعملارابتخاةجردو،دهجللةيئاهنلاةجردلانيتقحاللانيتناخلايففضأ

ةيلخىلعطغضلادنعةيلآةروصبتاباسحلابموقيثيحب،ةلودجلاجمانربقاشن.

=sum)بتكاو،لوألاعوبسألل(دهجللةيئاهنلاةجردلا) (b2:b4].بلطيرمألااذه

.عبارلاوثلاثلاويناثلاعيباسألل(دهجللةيئاهنلاةجردلا)ايالخيفرمألاخسنلا

.1

.2

.3

.6

قئاقحنععبارلاعوبسأللةصصخملاةدحولابركرابةسنآلابالطأدبيامدنعو

دهجلاريياعمنيمدختسم،زاجنإلاودهجلانعًاعورشمًاضيأنورشابيمهنإف،تايضايرلا

ليبقو.تايضايرلايفيعوبسألاتامولعملارابتخالمهريضحتثيحنمةنامأبمهسفنأمييقتل

،هبصوصخملاةلودجلاجمانربمهنملكحتفي،ةعمجمويلكرابتخالاءارجإيفعورشلا

مهتاجردنولخدي،قحاللانينثإلاموييفو.ريياعملاقفوىلععوبسألاكلذلهتاجردلخديو

.ةملعملانماهيلعمهلوصحدعبتامولعملارابتخايف

ليلظت:ركرابةسنآلاتاميلعتبالطلاعباتي،عبارلاعوبسأللةيساردلاةدحولاةياهنيفو

صوصخملاةلودجلاجمانربىلعلكتامولعملارابتخاةجردودهجللةيئاهنلاةجردلارطسأ

ططخمرهظيل،جاردإ<ميقتسمطخ<تاططخم<ططخم<جاردإىلإباهذلامث،هب

مهتامولعمتارابتخايفاهيلعاولصحيتلاتاجردلاوبالطلادهجنيبةقالعلاحوضوبنيبي

.(ًالاثم3.2لكشلارظنا)
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دهجلانعركرابةسنآلابالطىدلريكفتلاةقيرطنيرمتلااذهريغينل،عقاولايف

لثمملعتتايجيتارتسإليجهنمولصاوتموحنىلعاوضرعتينأبجيبالطلانإذإ،ليصحتلاو

.مهليصحتيفدهجلاهكرتينأنكمييذلارثأللًايقيقحًامهفاونوكيىتح،ةيجيتارتسإلاهذه

مهلنيبننأًاقحليصحتلابطبتريدهجلانأبالطلاعانقإيفةلعافلاقرطلانمو

بالطو،سماخلافصلابالطلثم:بالطلااهيفكراشتاعومجمنعتانايبلانمةعومجم

ًاريثكاوهجاونيرخآلانأبالطلاىريامدنعو.نيدجتسملابالطلاو،ةيعامتجالاتاساردلا

هذهنوكرديساهنيح،ديجفقومويوقدهجبمهفادهأاوققحو،اهوزواجتوباعصلانم

ززعتي،اهنماوملعتيلةيصخشوأةفورعمًاصصقاوأراذإو،ليصحتلاودهجلانيبةطبارلا

.مهحاجننعربكأةيلوؤسملمحتيفنوؤدبيومهدهج

3.2لكشلا

ليصحتلاودهجلللمتكمةلودججمانرب

-

. [ ]
E D C B A

عبارلاعوبسألاثلاثلاعوبسألايناثلاعوبسألالوألاعوبسألاةاتفلا1

ةيضايرلاتامولعملايفداهتجالا

- داهتجاللةيئاهنلاةجردلا

تامولعملارابتخاةجردال
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لكتاظحالملالخنم،ةينقتلاةدعاسمنودنم،سرادملايفدهجلاززعيامابلاغ

تادهاشملاو،ءاربخلايأرو،اهيفةكراشملاوةريصقلاتالاقملاعمجلالخنموأ،ملعم

ةبيرقتانالعإةحولةيئادتباةسردمةملعملمعتست،لاثملاليبسىلع.ملعتلاعمتجمنم

،ًادهاجلواحيوهوهبكسما»:ةيتآلاةرابعلاةحوللاهذهلمحت.سيئرلابتكملانم

(Caughtin the Act ofTrying Hard)ًادوهجنولذبيبالطنعةراتخمًاصصقمضتو

لب،طقفدهجلاززعيالهذهتانالعإلاةحولفيظوتةلصاومنإ.تازاجنإلاقيقحتلةريبك

ةيملاعلاةكبشلافيظوتنكمي،ةردابملاهذهززعتنأةينقتللنكميفيكرظننل،نآلاو

،نيفظوملاوةيسيردتلاةئيهلاتاظحالموتادهاشمنمتانايبلاعمجل(تنرتنإلا)تامولعملل

.ةملعمللينورتكلإلاعقوملالالخنمكلذو،تانالعإلاةحولتايوتحميفساسألاتناكيتلاو

،دهجلازيزعت،ةلثمألاهذهراهظإلينورتكلإلااهعقومنمًاءزجةملعملاصصختدقو

هذهلثمصصقف،ةلواحملايفاورمتسااذإحاجنلاًاضيأمهناكمإبنأبالطلاةنأمطو

اوناكامهملاطبألاصصقنمعقاولابًاطابتراوىودجرثكأبالطلااهققحتاحاجننع

مهروعشدادزينأنكمينيذلاةيوناثلاسرادملابالطاميسالو،مهمرمأاذهو.نيرثؤم

ةسردملانوكرتيونوملستسيف،مهناهذأيفقلاعلالشفلاببسبطونقلاوةميزعلاروتفب

.ةياهنلايف

فيظوتبرثكأةيمسرنوكتتانايبعمجةسردملايفنولمعينممكريغوتنأعيطتست

رايعمفيظوتةينقتلاهذهكلحيتت.لوألالصفلايفانركذامك،تنرتنإلاربععالطتسالا

Standardeffort)يسايقلادهجلا rubric)،ةيصخشنعةروصكيطعيعالطتسايفهجمدو

ةقالعلاديكأتو،داهتجابيعسلاىلعمهعيجشتلاهفيظوتعيطتستتانايببكدوزيو،كبالط

.ليصحتلاودهجلانيب

يفنيدجتسملاهيجوتةرادإبفلكمهجومذاتسأ،نابوكيإديسلا:لاثملااذهسردنل

رودللًايلاعًاريدقتنيدجتسملابالطلاناهذأيفخسريهنأدكأتلادارأ.ةيوناثلاةسردملا

ناكريياعمىلإدنتستةيلصأريياعممدختسا،اذل.ليصحتلاقيقحتيفدهجلاهبموقييذلا

(http://rubistar.4teachers.orgعقومىلعاهعضودق RubiStar)،ًاعالطتسامّمصف
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ةلوهجمتانايبوصصقعمجفدهب؛(WWW.Surveymonkey.com)عقوملاىلعًايناجم

جمانربلاوريتخانيذلا،ةسردملايفايلعفوفصنمنيحجانبالطدهجنعردصملا

NationalHonor)ينطولاميركتلا Society).تانايبيفنابوكيإديسلاكراش،كلذدعب

يتلاقرطلامهلًانيبم،ةيهيجوتلاةرضاحملالالخنيمداقلانيدجتسملاعمعالطتسالا

مهترباثملضفبمهتازاجنإقيقحتنماونكمتف،باعصلاىلعبلغتلايفمهلثمبالطاهعبتا

.هنعةمجانلاتانايبلاوعالطتسالااذه5.2و4.2:نالكشلانيبي.يباجيإلامهفقوموةّداجلا

درفتتةكرتشمحاجنلماوعىلإنابوكيإديسلاتانايبلاهذهتهبندقف،دقتعتدقاملثمو

.هبالطلليصحتلاودهجلانيبةقالعلانايبىلعرمألااذههدعاسدقو،هتسردماهب

كنكميلب،دهجلانعةماعلاتانايبلاعمجلجأنمطقفًاديجسيلعالطتسالااذهو

تاعورشملاوأ،ةيثحبلاتاساردلاوأ،ةيملعلاضراعملالثم،ةددحمتاعورشميفًاضيأهفيظوت

.بولطملاوحنلاىلععورشملاكلذذيفنتلهبمايقلامزليامبالطللًانيبم،ىرخألاةيفصلا

ريدقتلاحنملك

ءيشلاوه،ءانثةروصيفاميسالو،ريدقتلاحنمناكاذإامعنيملعملانمضعبلءاستي

نعثوحبلانمضعبنيبتذإ:لؤاستلااذهيفقحىلعمهو،هبمايقلايغبنييذلاحيحصلا

Henderlong-جنولردنيه)بلاطللةيلخادلاعفاودلايفةيبلسراثآدوجوريدقتلاوءانثلا

ىطعييذلاءانثلاف.(DWeck,1999–كيودوKamins–زنيماك:Lepper,2002–ربيلو

نكمي،تايلمعلاوأتامهملازاجنإقفوىلعهئاطعإنمًالدبهتاناكمإوأصخشلابسحب

هجاويامدنعذإ،بالطلاىدلةيلخادلاعفاودلايفةدوصقمريغةيبلسًاراثآكرتينأ

دقمهنأبداقتعالاكلذمهلببسيدقف،ًاقباسهيفمهبديشألاجميفًاعجارتبالطلا

،اذهنممغرلاىلعو.كلذىلعلعفةّدرهتفصبزجعلاباورعشينأنكميو،مهتاردقاورسخ

ادانتساءانثلاوريدقتلاحنمبولسأمدختسييذلاملعملانأىلإريشتىرخأثوحبةمث

تالكشملانمدحلاوبالطلاةكراشمزيزعتلءانثلافيظوتعيطتسي،ناقتإلاوسرمتلاىلإ

Moore-Partinet.,2010نورخآونيتراب-روم)ةيكولسلا al:نورخآونوسنومياس–

2008,.Simonsonet al).ءانثلاحنميفقدصلاىريبلاطلاناكاذإ،كلذىلإةفاضإ،

مهنكميلماوعىلإمهءادأاوبسنيلبالطلاعجشيو،ةيتاذلاةدارإلاززعيريدقتلاناكاذإو
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ريثأتلاريدقتلاوءانثلاعيطتسياهدنع،ققحتللةلباقريياعموفادهألسسؤيو،اهيفمكحتلا

دنعرذحلاىخوتنيملعملاىلعنيعتي،اذل)2002،ربيلوجربلدنه)ةيلخادلاعفاودلاىف

.بالطلامهحدم

4.2لكشلا

SurveyMonkey جمانرببىشنأ؛دهجلانععالطتسا

يساردلاعضولاودهجلا–ةيوناثلاةسردملايفحاجنلا

يفيساردلاكليصحترثأفيكةفرعمدون.يساردلاعضولاوحاجنلاهبلطتيامعةركفنيمداقلاةيوناثلاةلحرملابالطيطعتيككرايتخامتدقل

.يساردلاكعضووكداهتجا

ةبوعصىلعبلغتلاتعطتسافيكنيبيًايصخشًالاثمريخألالاؤسلايفطعأمث،ةباجإلاتارايخنمابسانمهارتامرايتخاو،ةيتآلاةلئسألاةءارقىجري

.اروفاحضاواهلحنوكيالأو،ةيوناثلاةلحرملايفكتساردبةطبترمةبوعصلاهذهنوكتنأبجي.يساردلاعضولاودهجلاثيحنمةنيعم

...تنك،ةيوناثلاةسردملايفيتساردةدملالخ.1

ًادجًاحجانًابلاغًاحجانًانايحأًاحجانحجانريغ

فففف

يفليصحتلليفادهأقيقحتلايعس؛نيرخآنيدشارصاخشأوأ،يئاقدصأوأ،يناريجوأ،يتلئاعنممعدلاوةحيصنلابلطيفدهتجأتنك.2

.ةيوناثلاةسردملا

اريثكةداعانايحأاردان

فففف

.ًايقطنمًاصخشنوكأيكدودحلاهذهنمضءاقبلالواحأو،بعللاو،لمعلادودحمهفأانأ.3

اريثكةداعًانايحأاردان

فففف

.ةيساردلايفادهأققحأىتحةرباثملاو،يدهجىصقألذبلالخنماهجراخوةسردملالخادملعتلابيمازتلارهظأ.4

ًاريثكةداعًانايحأًاردان

فففف

.يفادهأققحأفوسفدهجلانميفكيامتلذباذإهنأفرعأ.5

امامتقفاومقفاومقفاومريغادبأقفاومريغ

فففف

SurveyMonkey.comنمنذإبذخأ

،ةيفطاعلا-ةيعامتجالاتارشؤملايفرثكأًارشابمًارثأءانثلاوريدقتلاكرتينأنكمي

الدقف،ةجيتنلابو.ملعتلايفرثألابةنراقم،عفادلاو،ةرباثملاو،دهجلاو،ةيتاذلاةيافكلالثم

طبرلانكل،ةلعافةروصبءانثلاوريدقتلاىلإءوجللادعبةرشابمًايميداكأًانسحتملعملاىري

تارشؤملاهذهزيزعتنأىلإريشيملعتلاوةيباجيإلاةيفطاعلا–ةيعامتجالاتارشؤملانيب
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،BoiSVert–ترفاوب،Bouffard-درافواب)تقولارورمعمملعتلايفةيباجيإًاراثآكرتيفوس

McGregor–روجيركام،Elliot–تويليا،Larouche,1995–هشتواريلو(VeZeau)ويزيف

.Phan,2009-ناف؛2004،نورخآوGreene-نيرج؛Gable,1999–لبيجو

5.2لكشلا

SurveyMonkeyنمعالطتسالاجئاتن

.ًايقطنمًاصخشنوكأىتحدودحلاهذهنمضءاقبلالواحأو،بعللاو،لمعلادودحمهفأانأ.3

تاباجإلاىلامجإةيوئملاةبسنلا

تاباجالل

1 %3.2

3 %9.2

16 %51.6

11 %35.5

31تاباجإلاىلامجإ

.يميلعتنعةيلوؤسمربكأ=هيلععقتيذلاصخشلايننأملعأانأ.ملعتللردابأ.8

تاباجإلاىلامجإةيوئملاةبسنلا

تاباجالل

1 %3.2

4 %12.9

10 %32.3

16 %51.6

تاباجإلاىلامجإ

وم

.بولطملالمعلالمكأىتحلمعلالصاوأو،يدعوبيفأ،فدهبمزتلأامدنع.9

تاباجإلاىلامجإةيوئملاةبسنلا

تاداحتالل

. . . ا.ل

0 %0 اردان

2 %6.5 . مًانايحأ

14 %45.2 . الإةداع

15 %48.4 يًفاريثك

-

31تاباجإلاىلامجإ

SurveyMonkey.comنمنذإبذخأ
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متينأبجيريدقتلاحنمنكل،رثكأسوملميدامءيشوأيونعمءانثةروصيفريدقتلا

.ةبسانملاةروصلاب

:ةيفصلاثوحبلاىلإةدنتسمتايصوتثالثىتأياميف

:تايصوتلا

.فدهلاقيقحتوناقتإلاىلعءانبءانثلاهيجوتىلععيجشتلا•

.عقوتملاكولسلاوءادألاعممجسنملايعونلاءانثلاحنم•

.سوململايداملاريدقتلاىلإءوجللا•

حنمتاهنأةيجيتارتسإلاهذهفيظوتلةينقتلاليهستاهيفىلجتييتلاروصلاىوقأنمو

ىلعوأ،امةمهمىلع(+)ةراشإبلاطلاءاطعإبديقمريغريدقتلالعجلةقيرطنيملعملا

،ةيجيتارتسإلاهذهعمةلوهسب،ملعملاعيطتسيذإ.ةيطئاحلافصلاةحوليفةكراشمةفاضإ

مهملاعربعنيصصختملاو،رومألاءايلوأو،بالطلايقابلوانتميفيلاثملالمعلالعجينأ

TheWisdom)دوشحلاةمكحةياوريفبتاكلاركذيو.مهريدقتومهباجعإبىظحيل of

Crowds)(2004-يكيوريسسميجل,JamesSurowiecki)نإ:لوقينيحًاهباشمًامالك

كردتاهنأو،ةيعامجةروصبلضفأتارارقذاختاىلعةرداقةعونتملاوةريبكلاةعومجملا

لمعتكوبسيفلاوتانودملالثمةينورتكلإلاعقاوملانإ.هدحودرفلانمرثكأ(لضفأ)وهام

اذهيف.ةدئافرثكألاتالخادملاوأرابخألازييمتاهيرئازلحمسيام،أدبملااذهىلإًادانتسا

تانايبلاعمج:ريدقتلاحنميفةيتآلارداصملامادختساملعمللنكميفيكنيبنس،ءزجلا

.نواعتلاولصاوتلاجماربو،ةددعتملاطئاسولاو،اهليلحتو

تانايبلاعمجوليلحتلاتاودأ

مظنو،تنرتنإلاىلعةدوجوملاتاعالطتسالابةناعتسالا،باتكلااذهيف،ًاقباسانحرش

لجأنمتاودألاهذهفيظوتلنيتقيرطانهمدقنو.اهتاناكمإفصوعم،بالطلاتاباجإ

.ريدقتلاحنم
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بالطلاعيطتسي،فصلاةفرغيفةباجإلامظنوتنرتنإلاىلعتاعالطتسالاقيرطنع

هذهفيظوتكنكمي،اذهلو.ءاوسدحىلعمهئالمزومهيملعمنمةعجارلاةيذغتلالابقتسا

كمايقدنعنكلو،ةعجارلاةيذغتلايفطاقنلاىلعأىلعاولصحنيذلابالطلاريدقتلتاودألا

،ًاّدجّمهمرمألااذهو،ءادأللحضاورايعمىلعًامئاقريدقتلالعجتنأًامئادركذت،كلذب

ّدعتملعملااهعضييتلاريياعملانإ.مهقافرلامعألمهريدقتبالطلاحنميامدنعاميسال

،بلاطلاةيبعشىلإدنتسيالو،ةيساسألاريياعملاىلإدنتسيريدقتلانأدكأتللةقيرطلضفأ

ضرعريدقتلاحنملتانايبلاعمجتاودأفيظوتملعمللنكميفيكنيبيًالاثمكيلإ

ًاروصو،ةيلصأتالاقمو،ًامالفأصصخمينورتكلإعقومىلعةطسوتملاةلحرملابالط

.(ريبكلاداسكلا)نعةدحونممهئاهتنادعبةرشابمىرخأتاجتنمو،ةيلصأةيمقر

دقمهعيمجبالطلاناك،هلبقيذلامويلاوأةمهملاءاهنإليئاهنلادعوملاناحامدنعو

نمًالدبملعملانماهيلعاولصحيتلازومرلانيمدختسم،ةنودملايفمهتاكراشماوعضو

Micropolلوبوركيملثم،تنرتنإلاىلعًاعالطتسااورجأ،ذئدعب.ةيقيقحلامهئامسأ

(http://micropoll.com)تاكراشملاةنياعمو،عورشملابةصوصخملاةدعاقلاضارعتسال

ديدحتعم،عورشملاةدعاقىلإًادانتساةعجارلاةيذغتلاميدقتو،ةنودملاىلعةروشنملا

ملعملافشككلذدعبو،تاجردلاجمانربلابسح،مهنملكريدقتقفوىلععورشملل(ةجرد)

اوهنأدقمهنأينعياذهو،تاجردلاىلعأىلعمهتاكراشمتلصحنيذلابالطلاءامسأنع

لكشلامضي.عورشملاةدعاقيفةدمتعملاريياعملايبلي،ةدوجلايلاعًالمعةيمسرةروصب

.ريياعمللًاقفومييقتلاةلئسأدحأىلعًالاثم6.2
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6.2لكشلا

Micropollفيظوتبىشنأ؛(ريبكلاداسكلا)نعيأرعالطتسا

.ريبكلاداسكلاتاميلعتريياعمنم(ةبولطملارصانعلا)ريياعمرطسلًاقفوبلاطلاعورشملةمالععض

.(ةيفاقثلا-ةيداصتقالا-ةيسايسلا–ةيعامتجالا)اهلكةبولطملاتامولعملابلاطلافاضأ:يلاثم–4)

.(ةيفاقثلا–ةيداصتقالا–ةيسايسلا–ةيعامتجالا)ةبولطملاتامولعملامظعمبلاطلافاضأ:ديج–3)

.(ةيفاقثلا–ةيداصتقالا–ةيسايسلا–ةيعامتجالا)ةبولطملاتامولعملانمًاضعببلاطلافاضأ:لوبقم-20

C1-(ةيفاقثلاةيداصتقالا-ةيسايسلاةيعامتجالا)ةبولطملاتامولعملانمًاليلقبلاطلافاضأ.فيعض.

0:تاوصألاددعيلامجإ

مادختساب(popquiz)عيرسرابتخاءارجإتايضايرلاملعملنكمي،رخآلاثميفو

.ةنسلاىفًاقحالاهنمديفتسيةيفاضإطاقنًاعيمجاهيلإفاضتسف،%90ةقدلالثم،ةيافكلا

:بالطلاءادأنعةيروفةجيتنفصلاةفرغيفةباجإلاماظنردصي،رابتخالاءاهتنادنعو

مهيلععزويو،بالطلليهفشءانثهيجوتبملعملاموقيفةيفاضإلامهطاقنىلعاولصحدقل

سوململايداملازيزعتلاةيمهأىلإريشتيتلاةيفصلاةيصوتلايهو(ةيفاضإلاطاقنلامئاسق)

)provideconcrete symbols of recognition(.ىفاكيملعملانأظحال،لاثملااذهيف

نايحأيفو،تامهملازاجنإيفًاضعبمهضعبةدعاسمىلعبالطلاعجشياذهو،هلكفصلا

ىلعبالطلاةأفاكمو،بلاطلكتاباجإتالجسيفثحبلابسانملانمنوكيدق،ىرخأ

.يدرفوحن

ةددعتملاطئاسولا

رعشيهلعجيةدوجلايلاعهلمعبًءافتحاةيصخشةداهشبلاطلاميلستنأدكؤملانم

اذههيجوتملعملاىلعلهستةّدعرداصمكانهو،حاجنلانمديزمقيقحتلهعفديو،ريدقتلاب

http://:طبارلاىلعاهعبطتوتاداهشلائشنتنأةلوهسبكنكمي،ًالثمف.ريدقتلانمعونلا

.www.billybear4kids.com/show/awards/certificates.html
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.زاجنإلاةمسوأمهميلستوهو،ًاسوسحمًازيزعتبالطلاحنملىرخأةقيرطكانهو

ىلعوأ،فصلاةنودمىلعًايضارتفااهايإمهحنمينأوأ،ةمسوألاعبطينأملعمللنكميو

ةيناجمةادألامعتساب7.2لكشلايفةنيبملاةمسوألاتئشنأ.هبةصوصخملايكيولاةحفص

.(www.web20badges.com):طبارلاىلعتنرتنإلاربعةمسوألاجتنت

7.2لكشلا

www.web20badges.comىنورتكلإلاعقوملاىلعتقشنأةمسوأىلعلاثم

ضراعمو(WebShowcaseS)(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاىلعضرعلا

(PictureGalleries)روصلا

ىلإاهيريلةيسردملاتابجاولادحأيفةزيممةجيتنبلزنملاىلإلفطلايتأيامدنع

يفنملكاهارييك،ةجالثلابابىلعهلمعنوعضيو،ءانثلاهلنادلاولاهجويامًابلاغ،هيدلاو

نمبلاطللحنمييذلايمسرلاريغريدقتلاىلعديجلاثماذهو.اهبهباجعإيدبيو،لزنملا

.قحاللاىوتسملاىلإريدقتلااذهلقنتةليسونمؤتلةينقتلايتأتو.هققحيدرفزاجنإلجأ

نمريدقتلاىلعلوصحلاصرفمهمامأحيتيتنرتنإلاىلعةيئانثتسالابالطلالامعأرشنف

هذهنمريثكىقبيو.اهلكةرومعملاءاجرأنمبراقألاو،نيصصختملاو،قافرلاو،ءاقدصألا

ًامئادًاردصمحبصتو،نيرخآبالطلةلثمألامدقتثيح،ةّدعتاونسلةينورتكلإلاعقاوملا

.ريدقتلاىلعنيلصاحلابالطلاىلإةبسنلابةقثلاورخفلل

ةصقةباتكوهو،اهتملعمعمًافدهتدّدح،سماخلافصلايفةرثعتمةبلاط،ناغير:لاثم

،ةبسانمتاراوحاهنّمضتنأىلعتقفاوو.ةنسلانملضفملااهتقونعتاحفصثالثنم

تحقن،ةدوسملاةباتكيفداجلمعباهمايقدعبو،ةيوحنلاءاطخألانمًايلاخًالمعمدقتنأو
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بالطلامعأضرعم)يفاهتصقرشنبةملعملاتماق.هتعضويذلافدهلاتزجنأ،ترَّرَحو

ًازاجنإةصقلادعتاهنأاهدافمةظحالمهتنمضو،ةسردمللينورتكلإلاعقوملاىلع(فصلا

اهيدجبناغيرتلصتا،ةصقلارشندعبو.بالطلابةصوصخملاملعتلافادهأىلإسايقلاب

.يلزنملامهبوساحىلعاهلمعةيؤرنماونكمتو،ىرخأةيالويفنيميقملااهيتدجو

ةليسوتنرتنإلاربعروصلاضراعمةينفلاوةيندبلاةيبرتلاوملعممدختسيامًابلاغ

روصلاضراعمّدعتو،ةيميلعتلاتالاجملاهذهليعيبطدادتماضراعملانأل،ريدقتلاحنمل

ةعيبطبو.ميلعتلاتالاجمنميأيفمهدوهجريدقتو،بالطلازيفحتلةعئارةقيرط

رشننعةيميلعتلاكتقطنميفةعوضوملاتاسايسلانمًامئادققحتتنأيغبني،لاحلا

،مهلامعأنمةعونتمتانيعرشنةرورضىلإهبتنتنأًاضيأكيلعو.بالطلالامعأ

،هرشنللمعرايتخادنع،رّدقتنأبجيو،مهعملأومهلضفألامعأىلعراصتقالامدعو

بالطلالامعأبهلمعةنراقملدب،ءادألانيسحتيفهفادهأنمبلاطلكهققحامةبسن

.نيرخالا

.راشتنالاعساوWWW.flickr.comعقومركذن،روصلاضرعمةمدخىلعةلثمألانمو

ةملكومدختسملامساةفاضإنمرثكأبلطتيالعقوملااذهىلعيناجمباسحءاشنإنإ

لاخدإو،روصلاليمحتكناكمإبحبصي،مدختسمللباسحىلعكلوصحروفو،رسلا

كئالمزىلإو،مهرومأءايلوأو،بالطلاىلإكباسحةحفصلطبارلاسرإو،تاقيلعتلا

وأ،مهنيعبصاخشأىلعًاروصقمةحفصلاضارعتسالعجتنأاضيأكنكميو.لمعلايف

،كباسحفلميفةيحاتفمتاملكعضبتفضأاذإو،عيمجللةحاتماهلعجتنأكناكمإب

ةلثمأكانهو.Flickrعقومىلعثحبلابةحفصلاداجيإىلعًارداقصخشيأحبصي

عقاوملاىلعروصلاضراعمو(بيولا)ةيلالدلاةكبشلاضراعمربعريدقتلاحنمىلعةيفاضإ

:ةيتآلاةينورتكلإلا
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ArtsoniaKids)نونفللاينوسترآلافطأفحتم6 Art Museum)

<

WWW.artsonia.com (1

ةكراشمبالطلاعيطتسيثيح،نونفضرعمىلعًازاتممًالاثمانهدجتنأكناكمإب

ىلإباتكلااذهفيلأتتقويفعقوملااهفيضتسييتلالامعألاددعلصودقو،ةينفلامهلامعأ

نيملعمللةوعدًاضيأنمضتيو.ملاعلاءاحنأنملافطألةينفةعطقنويلمرشعةثالثنمرثكأ

.ةيساردلامهططخوأمهبالطلةينفلالامعألاةفاضإلجأنم

TheNational)ينطولاةباتكلاضرعم« Gallery of Writing)

http://galleryofwriting.org/galleries/gallery_of_ncte 1

ةليكشتينورتكلإلاعقوملااذهضرعي،ةيزيلجنإلاةغللايملعملينطولاسلجملاةرادإب

تارشنلاو،دئاصقلاو،مئاوقلاو،تاركذملاو،لئاسرلا:ةيباتكلالامعألاتانيعنمةعساو

،تايحاتتفالاو،ريراقتلاو،تاهيجوتلاو،ةريصقلاصصقلاو،تالاقملاو،(تساكدوبلا)ةيتوصلا

ةحولريفوتفدهب–ةبوتكملاصوصنلاعاونأنماهريغوبطخلاو،ةيتاذلاريسلانمعطاقمو

.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفةيباتكلالامعألانمةيئاسفيسف

WritingLesson)رهشلااذهلةباتكلاسردةكبش6 of the Month Network)

http://writinglesson.ning.com/group/publishingstudentWriting

،اهتعجارمبقافرلاموقيو.ةيساردلالحارملافلتخمنمةباتكسوردعقوملااذهضرعي

.بالطلالامعأنمةلثمأعماهتنراقمعقوملاىلوتينيحيف

KennedyHigh)ةينفلالامعأللةيوناثلايدينيكةسردمضرعم« School Art Gallery)

http://www.kenn.cr.k12.ia.us/gallery/artgallery/index.asp

راديسنمةيوناثلاةلحرملابالطلةينفلالامعألانمةعئارلاةعومجملاهذهتذخأ

(يفارجوتوفلا)يئوضلاريوصتلاو،تاتوحنملاو،ةكرحتملاموسرلالمشتو،اويأ،زديبار

.يمقرلانفلاو،تاحوللاو،موسرلاو
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Mr.Riggs)ةينفلالامعأللزجيرديسلاضرعم« Art Showcase)

http://web.me.com/art911/artist911/welcome.html

ضايرنمهبالطلامعأضرعلعقوملااذهودارولوكلانونفملعمزجيرديسلاأشنأ

.نماثلافصلاىتحلافطألا

Chorusةقوج4 PS22) PS22)

/http://ps22chorus.blogspot.com

لامعال(ويديف)ةروصوتوصعطاقم،يبيوةزئاجىلعلصاحلا،عقوملااذهضرعي

.كرويوينىفدناليآنتيتسىفPS22ىفسماخلافصلاةقوج

NewTechnology)ةيوناثلاىجولونكتوينةسردمبالطظفاحم6 High School Student Portfolios)

www.newtechhigh.org

ظفاحمرشنمهعيمجاينروفيلاك،ابانيفةيوناثلايجولونكتوينةسردمبالطىلع

ةقباسلاظفاحملانمةّدعجذامنداجيإل:بلاطلالامعأ:بيوبتلاةمالعىلعطغضا،مهلامعأ

.ةيلاحلاو

(ExemplarsK–12)ةيساردلالحارملاجذامن4

www.exemplars.com

ىلعةنراقمةلثمأبناجىلإ،نوملعملااهبلطييتلاتامهمللهضرعبعقوملااذهمستي

ىلإةفاضإةينطولاريياعملابةطبترمو،ًايّفصةربتخمةيرايعممييقتداومو،بالطلالامعأ

.ةيوغللاتاراهملاو،مولعلاو،تايضايرلايفتاميلعتدعاوقهرشن

نواعتلاولصاوتلاجمارب

لصاوتوتاقادصلانيوكتبدارفألاىدلةيعيبطلاةبغرلانممويلالصاوتلاجماربديفتست

ةعاقيفويديفلاتارمتؤموةيتوصلاتاليجستلارفوتو،مهئارآنعريبعتلاو،ضعبعممهضعب

.ةفاكبالطللريدقتلاحنممهلحيتت،نيملعمللةديدجًاقرطةثيدحلاسردلا
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ةيتوصلاتاليجستلا

يقلتدنعبالطلامامتهالةريثموةعقوتمريغةقيرطةيتوصلاتاليجستلانوكتنأنكمي

ًامئادًاعابطناكرتيامًابلاغملعملاتوصيفسامحلاوةئنهتلاةربنعامسف،ءانثلاوريدقتلا

،شوتنكاموزودنيوماظناهيفو،بيساوحلاليغشتةمظنأنمريثكنمضتت،بلاطلاةيسفنيف

توصلاليجستتاقيبطتنمريبكددعفيظوتًاضيأكنكميو.توصلاليجستلًاطيسبًاجمانرب

.JingوأAudioNoteلثم،ليمحتللةحاتملاةطيسبلا

حّحص.ينورتكلإلاديربلابًايتوصًاريدقتنمضينأملعمللنكميفيكنيبيلاثميتأياميف

،تايضايرلايفتامولعملارابتخانمةعومجمةيوناثلاةلحرمللةسدنهلاملعمرتسبيوديسلا

ىنحنممسرو،ليملاباسحىلعاهتردقيفًاريبكًانسحتتدبأتابلاطلاىدحإنأدجوو

تبعوتسااهنأدكأتلاًالواحم،ةبلاطلاهذهعملصاوتمعوبسأةدملمعف،ةيطخلاةلداعملا

ًاليجستاهيلإلسرينأررق،كلذل.اهمدقتبًادجًاديعسناكدقل.ًامامتةيساسألاميهافملا

حتف.ةراهملاهذهنيسحتيفاهفدهقيقحتتعاطتسااهنأل،اهيلعهيفينثيًاطيسبًايتوص

اهيلإلسرأو،فلملاظفحمث،ةيتوصلاهتلاسرلجسو،هبوساحىلعتوصلاليجستجمانرب

تلبقتسا.ققّزُملايتوصلافلملاحتفاهيلإبلطو،ينورتكلإلاديربلاربعهتايحتوهتاينمأ

.هنيحيفءانثلاىلعاهلوصحلًاريثكتجهتباو،ةيتوصلاةلاسرلاةبلاطلا

ةيروفلالئاسرلا

عورشميفمهداهتجاىلعبالطللءانثلاهيجوتيفةلهسوةعيرسةقيرطةيروفلالئاسرلا

اي.كتامولعمرابتخاحيحصتنميوتلتيهتنا):لثمةلمجنمضتتةيروفةلاسرلاسرإف.ام

ىلإبلاطلازفحتنأنكمي(كفدهقيقحتيفتحجنو،ًالعفداجلاكلمعرمثأدقل.ةجهبلل

.قحاللافدهلاقيقحتلهدهجىصقألذبيفهتلصاوم

ويديفلاتارمتؤم

ةلالدوةيبذاجرثكأقرطبةّدعفارطأوأنيفرطنيبةثداحمءارجإويديفلارمتؤمحيتي

تارمتؤملالخنمبالطللنكميذإ،فتاهلاوأينورتكلإلاديربلاهمدقينأنكمياممةمءالمو
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(قوثوملاصخشلا)اونوكينأنكمينيذلانيصصختملاعملصاوتلاو،مهقافرةثداحمويديفلا

.بلاطلالمعلجأنم

Globaعورشمريدقتلاهيجوتيفويديفلاتارمتؤمفيظوتىلعةروطتملاةلثمألانمو

WRITeS.راصتخاوهو(Writersand Readers Incorporating Technology in

Society)ةسرامملالخنمةباتكلاوةءارقلاعيجشتةيحبرلاريغةسسؤملاهذهةمهمّنإ

عورشملااذهعمجيو.ةيمقرلاطئاسولاو،ويديفلاتارمتؤملثم،ةينقتلارداصمفيظوتبنونفلا

تادحوفيلأتيفبالطلاو،فوفصلايملعمو،ءادألاءارعشنيب،كرويوين،سكنوربيفمئاقلا

يفبالطمامأاهئادأىلع،مهدئاصقةباتكءانثأيف،بالطلابّردتي،هيف،ةلماكتمةيرعش

،ءادألاةبرجتنممهئاهتنادعبو.ويديفلارمتؤملالخنممهفوفصعمةلصتمىرخأفوفص

.مهقافرنماهوقلتيتلاةعجارلاةيذغتلانمةدافتسالاعم،مهتاباتكحيقنتىلعنولمعي

ويديفلاتارمتؤمةيلعافىدمدسجتو،ًادجمهمرودبةينقتلاموقت،لاثملااذهيف

،ةيباتكلامهلامعأرشنل:تانودملاىلإبالطلاأجلي،ةيادبلايف.ريدقتلاحنملةادأاهتفصب

نعةيقيقحتاثداحميفةكراشمللويديفلاتارمتؤمنومدختسيمث.مهنيباميفاهلدابتو

مهئادأنعةعجارلاةيذغتلانومّدقيثيح،بيردتلاةلحرموةباتكلاءانثأيفاميسالو،رعشلا

لثم،ةعساوةحاسمىلعًايفارغجةرشتنمةيميلعتةقطنميففلكملاوبعصلانمذإ،اهنوقلتيو

،اذل.مظتنملانواعتلانمعونلااذهلجأنمهسفنناكملايفنوعمتجيبالطلالعج،سكونورب

تاعوضوملتقولانمًاديزمحيتيف،لقنتلانمزنمًاريثكللقيويديفلاتارمتؤمفيظوتنإف

دقنلاتاسلجلالخنيمكحملاكلذكو،مهلكنيدؤملاةيؤرمهعيمجبالطلاعيطتسيو.ىرخأ

مهتاداشرإدقنلاتاسلجةبرجتًاقباساوشاعنيذلاًانسربكألابالطلامدقينيحيف،مييقتلاو

لمحتةعجارةيذغتنوقلتيبالطلانأمهألاناكامبرو.مهنمرغصألابالطللمهحئاصنو

دكأتلاويديفلارمتؤمربعمتي،كلذك.نيروهشمءادأءارعشنمو،مهقافرنمًايصخشًاعباط

.هجولًاهجوةلدابتملاثيداحألايفبلاطلاهبتكامةحصنم
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Globalعورشمبقلعتتيتلارداصملانمديزمىلعلوصحللو WRITeS project،رز

:نييتآلانيينورتكلإلانيعقوملادحأ

Global WRITeS (1

<

www.globalwrites.org

Globalعورشمليمسرلاعقوملاوهاذه WRITeS project.نيمدختسمللنكميثيح

.ًاضيأةيثحبتانايبو،بالطلالامعأنعةلثمأو،عورشملانعتامولعملانمديزمداجيإ

DreamYard (1

www.dreamyard.com

DreamYardيساردلاجاهنملايفنونفلاجمدت،ةركتبملاةيميلعتلانونفللةسسؤم

اذهىلعنيمدختسمللنكمي.ةيوناثلاوةطسوتملاوةيئادتبالا؛ةيساردلالحارملاىفبالطلل

بالطلالامعأو،ةيساردلاططخلانعو،DreanYardنعتامولعملانمديزمداجيإعقوملا

.كلذكةينفلا

ةيلعافتلاةيميلعتلاتاودألا

ءانثلاوريدقتلانمًاعونيطعتتنرتنإلاربعاهعيمجةيميلعتلاباعلألانأحيحص

ةدعاسمل،ةزفحموةعتممنوكتامًابلاغباعلألاهذهنأالإ،نيعمىوتسمقيقحتىلع

مّدقي،لاثملاليبسىلع،ةسيئرميهافمملعتو،ةيساسأتاراهمةسراممىلعبالطلا

ذنمبالطلاةدعاسملباعلألانمةعونتمةعومجمIXI(www.ixi.com/rewards)عقوم

بلاطلالصحيثيح،تايضايرلاميهافمملعتىلعنماثلافصلاىتحلافطألاضايرلبقام

.باعلألاىدحإيفهققحيددحمفدهلكنعةيضارتفاةأفاكمىلع
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ثلاثلالصفلا

ينواعتلاملعتلا

،تاعومجمنمًضاعمنولعافتيبالطلالعجىلعينواعتلاملعتلاةيجيتارتسإدّدشت

نمميلعتلازيزعتنكميهنأىرتةيرظنىلإدنتست،ةيجيتارتسإلاهذه.مهملعتززعتقرطب

:Gerlach,1994-شالريج)نيرخآلاعمهتاذلدوصقميعامتجالعافتلديجميمصتلالخ

ايلمريكفتلابالطلااهيفعيطتسي،ةتيبينواعتلاملعتلارفوي(VygotSky,1978–يكتسوجيف

،مهقافرعمثدحتلالالخنمهنوملعتيامعملماعتلاو،اهنوبستكييتلاةديدجلافراعملايف

قمعتي،اهلالخنم،شاقنلاديقتاعوضوملانعكرتشممهفنيوكتو،مهيلإيلعفلاعامتسالاو

ةمزاللاتايجيتارتسإللًاكاردإرثكأنوحبصيو،اهنعمهثدحتءانثأيفةدامللبالطلامهف

مهدعاست،ةيلمعلاهذه(Bandura,2000–ارودناب)ةبسانمةباجإىلإلصوتلالجأنم

.هنوملعتيامظفحىلع

نيبةيوقةطبارداجيإلالخنمملعتللعفادلانمديزينأينواعتلاملعتلاعيطتسي،كلذك

ةدايزوعانتقالازيزعتىلإيدؤيدقيذلا،ًاضعبمهضعبمامأمازتلالاىنعمقيقحتوبالطلا

ةطشنأيفف.(2008،نوسنوجولohnson-نوسنوج،ROSeth–ثيزور)ليصحتلاىوتسم

ىلعمئاقفقوموهو،يباجيإلاطبارتلاىنعمنوكراشملادجي،ًاديجةممصملاينواعتلاملعتلا

ةفاضإ،نيرخآلانيبحاجنلاززعيًالماعمهدحأحاجننوكيثيح(ًاعمحبسنوأًاعمقرغن)أدبم

فقاومنسحيو،سفنلابةقثلاوةيميداكألاةكراشملانمديزيينواعتلاملعتلانأنيبت،كلذىلإ

،نوسنوجونوسنوج)يعامتجالالازعنالاوةدحولابروعشلانمللقيو،ةسردملاهاجتبالطلا

–سلازنوجوWhorton–نتروهو(Organ-ناجروم؛2005،نوسنوجونوسنوج؛2003

. ( Gunsalus, 2000
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قرغتستاليتلاةريصقلاةيئاجفلاةطشنأللةيمسرريغتاعومجمفيظوتديفملانمو

،اهمادختسانيملعمللنكمييتلاةيميلعتلاىنبلانمةعونتمةعومجمدجوت،قئاقدعضبنمرثكأ

.(كراوجىلإسلجيصخشىلإعجرا)وأ،(ًاعمةمقرملاسوؤرلا)لثمًادجطيسباهنمريثكو

لمشتثيحبتامهملاميمصتبةيمسرلاتاعومجملالجأنماوموقينأنيملعملليغبنينكلو

:نييتآلانييساسألانينوكملا

انملكىلع)ةيعامجلاوةيدرفلاةيلوؤسملاو(ًاعمحبسنوأًاعمقرغن)يباجيإلاطبارتلا

.(ةعومجملافدهقيقحتيفمهسينأ

:يه،ينواعتلاملعتلانعثحبىلإدنتستةيفصلاةسراممللتايصوتثالثيتأياميف

.دارفألاةيلوؤسمويباجيإلاطبارتلانملكرصانعنيمضت•

.ًاريغصةعومجملامجحىلعءاقبإلا•

.يجهنموتباثوحنىلعينواعتلاملعتلاقيبطت•

،(حطسمملاعلا)هباتكيف،2005ماعThomasFriedman–نمديارفساموتركذامكو

ّدعنىتحو،مويدعبًامويراكتبالاوملعتلايفةيملاعةدايزدهشينمزيفشيعننحنف...

بالطلانوكينأيغبني،امًامويانعهوثريفوسيذلاةريتولاعيرسيضارتفالالمعلاناكم

دقو.«تنرتنإلاربعوأةيصخشةروصبءاوس–ينواعتوحنىلعجاتنإلاوملعتلاىلعنيرداق

Worldدادعإنم2009ماعىلإدوعيريرقتركذ at Workةسمخوحننأىلإريشتتاريدقت

اذهنأودبيو–لقألايفرهشلايفةدحاوةرمدعبنعنولمعييكيرمألماعنويلمنيثالثو

ًانايحأنيفظوملاىلعنيعتيذإ،2001ماعًانويلمنيرشعناكنأدعبةعرسبديازتيمقرلا

يكو.عورشملاقيرفيفنيرخآءاضعأعمدعبنعلصاوتلاهذهلمعلافورظلظيفةريثك

لصاوتلاصرفمهلنمؤننأانيلع،عونلااذهنمتائيبيفنيحجاناونوكيلبالطلاّدعن

ًاضعبنأنممغرلاىلع،ةددعتمبهاوموتاراهمبلطتتتاعورشميفمهقافرعمنواعتلاو

.ًادبأهجولًاهجونوقتليالدقمهنم

نواعتليهستلالخنمينواعتلاملعتلايفيويحوديرفرودبةينقتلاموقتنأنكمي

مهلمعنكيملولىتحاعملصاوتلاباهدارفألحامسلاو،اهتامهملةيلكيهنيمأتو،ةعومجملا
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بالطلامدختةنكمأسرادملاحبصتنأيفلمألاقيقحتىلعكلذاندعاسيدقو.هجولًاهجو

ثودحتاساردلانيبت،ةايحلاىدممهملعتاوعباتيلمهومنرسيتنأو،ناكميأونامزيأيف

نولمعيامدنعوأ،ةينواعتةروصبةينقتلابالطلامدختسيامدنعرثألامجحيفةعضاوتمةدايز

.(Mclver,2005-رفياكموUrquhart-تراهكروأ)بوساحلاةزهجأىلعًاعم

نألصاوتلاونواعتلاجماربوةددعتملاطئاسوللنكميفيكلصفلااذهيفنيبنسو

.ينواعتلاملعتلاةيلمعرسيت

ةددعتملاطئاسولالك

ّدعيذإ؛ينواعتلاملعتللةيعيبطةئيببالطلااهجتنييتلاةددعتملاطئاسولالثمت

.تايلوؤسملاوراودألانمًاريثكبلطتتةدقعمةمهمةكرحتمموسروأويديفعطقمءاشنإ

ًامامتهااهتعيبطبينواعتلاملعتلاتاعومجموةددعتملاطئاسولاتاعورشمنملكبلطتتو

،فصلاةفرغيفرثعتللةطشنألانمعاونألاهذهتضرعتاذإو،طيطختلاةيلمعيفليصافتلاب

ىلعبالطلادعاستريياعملانإ.ًاقبسميفاكلاريضحتلامدعببسبكلذنوكيامًابلاغف

طاشنيأيفاهتيمهأنممغرلاىلعو.مهتاكراشممييقتةيفيكو،مهنمعقوتموهاممهف

ةسنآلااهتعضوريياعم1.3لكشلانيبي،ميلعتلاةطشنأيفةصاخةروصبةمهماهنإف،يملعت

دتمملامليفلاعورشمةيادبيفاهبالطىلعاهعزوتثيح،ةطسوتملاةلحرملايفةملعملا،زيتروأ

RubiStarتمدختسادقو.نيروهشمتايضايرءاملعةايحلوانتييذلا،نيعوبسأرادمىلع

(http://rubistar.4teachers.org)ريياعملاهذهءاشنإل؛.

زيتروأةسنآلاتلوح،هبةقلعتملاريياعملاببالطلاديوزتو،عورشمللاهضرعدعبو

،ةريغصتاعومجمنمضفصلابالطلمع.مهتايلوؤسموبالطلاراودأىلإاهمامتها

تاعوضوملوانتتةريصقويديفعطاقمءاشنإلبالطعبرأىلإثالثنماهنملكنوكتي

يديهمتميظنتةادأنوكيل،2.3لكشلايفرهاظلاك،ًاططخمتأشنأو.يساردلاجاهنملا

نمضعببلطتت،ثالثوأنيتيلوؤسمببلاطلكفلكيو،ةيلمعلاءانثأيفبالطلاهجوي

وأنييفحصلاوأنيثحابلالثم،ىرخأراودأبلطتتنيحيف،دحاوبلاطدوجوتامهملا

نيتيلاتتمنيتصحلكنيبعورشملاىلعلمعلاببالطللحمس،ةدعبالطدوجو،نيلثمملا
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بجاولانمضةيساسألاتاباسحلاءارجإباوفلكو،نيعوبسأرادمىلعدتمتةدمةداملل

.يلزنملا

.ةرورضلادنعمهتاظحالماولجسو،مهمالفأبالطلاضرعتسا،نيعوبسألاةياهنيف

،سديمخرأو،لاكسابو،يشتانوبيفو،سديلقإو،سروجاثيفنعًاعماوملعتينأاوعاطتساكلذبو

هذهبو.مويلاةيضايرلاتاقيبطتلابقلعتياميفءاملعلاءالؤههبماقيذلالمعلانعو،ركينابو

اضيأاوكراشلب،بسحفمالفألاءاشنإلًاعمةينواعتتاعومجميفبالطلالمعيمل،ةقيرطلا

.ًايلعفينواعتلاملعتلايف

ةينورتكلالاعقاوملاءاشنإ

عقوموأبيوةحفصءاشنإلالخنمهنوملعتيامراهظإىلعاونواعتينأبالطللنكمي

،SchoolFusionوأ،لجوجعقاوموأ،كوبسيف:لثم،تنرتنإلاربعةحاتمتاودأةطاسوبىنورتكلإ

يفسداسلافصللمولعلاةملعم،زمايليوةديسلاتبلط،لاثملاليبسىلع،يكيوتاحفصوأ

1.3لكشلا

ىنواعتلاةددعتملاطئاسولاعورشملةدعاق

يساردلاجاهنملانممليف:ةددعتملاطئاسولاعورشم

زيتروأديسلا:ملعملا

:بلاطلامسا

4 3 2 1 ةاتفلا

ةفاضإعمقمعتبنعةيساسأنعةيساساساساةدعءاطخأيوتحيو

وحنكلو،عوضوملا

ةلثماافتت..ا2وحتلا،ةئاقحلا،ـف
وليصودبت.عوبسالضوملوااطخكلانيتلاقتيك

نعةفرعملانعةفرعملاقئاقحلانيبنانثا.اهنمضتي

.ةزاتممعوضوملاهللحعوضوملا.هيفةنمضتملا
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ىلوألاةدوسملا

يفةعجارمللةّدعم

.ددحملادعوملا

بلاطلاكراشت

دحأعمةدوسملا

ىرجاو،هنارقا

اهيلعتاليدعت

ةيذغتلاىلعءانب

.ةعجارلا

ليبجىوتحملا

نمضتت:ميظنتلا

ةعومجمةداملا

تارقفللنيوانع

دادعتلامئاوقوأ

.ىطقنلا

ىلوألاةدوسملا

يفةعجارمللةّدعم

.ددحملادعوملا

بلاطلاكراشت

هليمزعمةدوسملا

تاليدعتىرجأو

مظنمىوتحملا

ىفةيقطنمةروصب

.هئازجأمظعم

ملىلوألاةدوسملا

ةعجارمللةّدعمنكت

.ددحملادعوملايف

ةيذغتلابلاطلامّدق

وأ/وةعجارلا

.هليمزلتاليدعتلا

ةعو.ن.تي

مئاوقوأنيوانع

نكلو.يطقندادعت

ميظزتلايفللخةمث

ملىلوألاةدوسملا

ةعجارمللةّدعمنكت

.ددحملادعوملايف

بلاطلاكراشيمل

ةدوسمةعجارميف

.هليمز

وأةحضاوةيميظنت

درجملب،ةيقطنم

.ةريثكقئاقحلاركذ

ةدوسملا

ىلوألا

.. . لاا:هم

رصانعلاةروصملا

اهلكةبولطملا

نمليلقددععم

.ةيفاضإلارصانعلا

ةباصقلالمشت

رصانعلاةروصملا

عماهلكةبولطملا

يفاضإرصنع

.دحاو

ةباصقلالمشت

رصانعلاةروصملا

.اهلكةبولطملا
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ًاردقجتنملارهظي

ريكفتلانمًاريبك

راكفألاعدبملا

.ةيعادبإةركتبم

.عدبملاريكفتلانم

ًاراكفألمعلارهظيو

.ةديدجىؤرو

راكتبالا

بلاطلامادختسا

روصلاوويديفلا

تاولسلصألاو

ًافيظوتتارثؤملاو

ةدوجزيزعتلًاقفوم

.ضرعلا

ًافيظوتتارثؤملاو

ةدوجزيزعتلًاديج

.ضرعلا

روصلاوويديفلا

وح

تاولسلصالاو

اهنكل،تارثؤملاو

ةدوجنمللقت

ضرعلاتايوتحم

.ابلاغ

ةيبذاجلا

2.3لكشلا

ينواعتلاةددعتملاطئاسولاعورشمنيبةعومجملادارفأراودأ

تابلطتملاءامسأ ةمهملاوأرودلافصو رودلا

يفصصختمملعمعميقتليو،عوضوملانعًاثحبيرجي

.تامولعملاةقدنمدكأتللمليفلانومضم

ثحاب

(2)

نأبجي).مليفلاصنبتكيو،نيثحابلانمثحبلاذخأي

تاسمللاعضولبقمليفللةروصمةصقىلعملعملاقفاوي

ةقدنمدكأتللصنللةيئاهنلاةخسنلامليفلانومضم

نأو،يحرسمقيسنتبصنلانوكينأبجي.(تامولعملا

فوسيتلااهعيمجةنكمألاوةمزاللارداصملاىلإريشي

.ريوصتلااهيفمتي

صنلابتاك

(2)
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ثحبلامدختسيو.ءاربخلاعمةروصمتالباقميرجييفحص

وح(2وأ1) فوسيتلاةلباقملاةلئساةباتكلنيثحابلالبقنمىطعملار9

.مليفللةيرورضةيفاضإتامولعمبيتأت

iMovieلثم)اهعيمجةينقتلاعاونأيفةدعاسملامدقيينفريبخ

-- )2 وأ1 (

.(GraphicConvertorوGarageBandو

بقاريو،عورشمللينمزطخعضوىلعقيرفلاعملمعيعورشملاقسنم

وح)1(

رداصملاقيسنتنعلوؤسموهو،اهعيمجعورشملاةطشنا

مدختستفوسىرخألاقرفلانأركذت)ىرخألاقرفلاعم

.(ويديفلاتاريماك

ويديفلاتاريماكةمالسنمققحتلانعلوؤسماريماكلالغشم

.. - - - - )2 وأ1 (

امىلإاهعاجرإو،اهفيظوتنمو،ةيثالثلالماوحلاو

.هيلعتناك

نأبجي،مليفلاءايحإلهلىطعملاصنلامدختسيلثمم

(ةجاحلابسحب)

،بسانملاسامحلااورهظيناو،نيربعمنولثمملانوكي

.صنلادودحنعجورخلانود

Glogsterفيظوتبطئاسولاةددعتمبيوتاحفصءاشنإاهبالطنم،ودارولوك

(WWW.glogster.com)،لالخةيفصلاتاعورشملافلتخملمهمهفنيبتةروصبو

عمو.(3.3لكشلا)Glogsterعورشمريياعمىلعبالطلاتعلطأ،ةنسلاةيادبيف.ماعلا

يتلاو،ملعتلاةيلمعيفاهتاهيجوتىلإةجاحلقأاهبالطحبصأ،يسردملاماعلامايأرورم

طبارلاىلعGlogsterتاعورشمىلعةلثمأداجيإنكمي،بلاطلابًامامتهارثكأتحبصأ

.www.glogster.com/explore/education
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3.3لكشلا

Glogsterىلعىنواعتلالمعلاتاراهمعورشمريياعمىلعلاثم

4 3 2 1 ةاتفلا

ةكبشلاىوتحمنمضتيالةيلالدلاةكبشلاىوتحمنمضتيةيلالدلاةكبشلاتايوتحمتبتكاةيلالدلاةكبشلاتايوتحمتبتكاةينقتلاودعاوقلا

ءاطخأ(بيولا)ةيلالدلااةريبكةينقتوةيوحنءاطخأ(بيولااةديجةروصبترّرخو(بيولا)|نودترّرخوةديجةروصب(بيولا)ةنجهتلاو

ةريطخةينقتوةيوحنةفاضإ.لصاوتلاةيلمعيفترثأةيوحنلاءاطخألاضعبدوجوعمايفدجويالو.ةينقتوأةيوحنءاطخأ

Glogلصاوتلايفاريثك،ةئجهتلايفءاطخألاضعبدوجوىلإاهذهنكلو،ةطيسبلاةينقتلاو.ةئجهتلايفءاطخأ

ًاريثكGlogنمضتيوأ/و.لصاوتلاةيلمعيفرثؤتالءاطخألا

.ةئجهتلاىفءاطخألانمىفءاطخأGlogىفدجويالو

- - - ةئجهتلا.

تامهملايهنيامًاردانيهنيهنكل،ريخأتلاىلإليميةديجةروصبتقولارمثتسيامومععورشملالالخديجتقولارمثتسيتقولاةرادإ

تقولايفةبولطملا|ددحملااهتقويفةبولطملاتامهملانمضعبثدحامبر.عورشملالالخا،ددحملاتقولايفهجاتنإنمدكأتلل

ىغبنيوأ/وددحملاالدعتنأةعومجملاىلعسيل،امئاداةعومجملاىلعسيل،انايحأريخأتلاالدعتنأةعومجملاىلعسيل

لداعتنأةعومجمللااهتايلوؤسموأةيئاهنلااهديعاوماوأةيئاهنلااهديعاوملدعتنأااهتايلوؤسموأةيئاهنلااهديعاوم

ةيئاهنلااهديعاومانمدارفأليجأتوأةلطاممببسباليجأتوأةلطاممببسباهتايلوؤسمانمدارفأليجأتوأةلطاممببسب

ببسباهتايلوؤسموأ،ةعومجملا.ةعومجملانمدارفأ،ةعومجملا

يفاهدارفأدحأفعض

.هتقوةرادإ

ًاراكفأمدقيامًاردانةديفمًاراكفأمدقي،انايحأامدنعةديفمًاراكفأمدقي،ةداعةروصبةديفمًاراكفأمدقيتامهاسملا

ةكراشملادنعةديفمةعومجملايفكراشيامدنعيفوةعومجملايفكراشييفكراشيامدنعةمظتنم

يفوةعومجملايفوضعوهو.فصلاتاشاقنيفوةيلاعةيوسيدبي.فصلاتاشاقن.فصلاتاشاقنيفوةعومجملا

دقو.فصلاتاشاقناوهاميدؤيو،ةعومجملايفلوبقم.دهجلانمةيوسوةيوقةيدايقتاراهمرهظي

.ةكراشملاضفري.هنمبولطم،دهجلانمةيلاع

نًماليلقيطعألعجلمامتهالانمضعبيطعأعمدهاشمللباذجClogـلألكشمامتهابGlogـلألكشيظحةيبذاجلا

الألكشلعجلمامتهالارهظيو،ًاباذجGlogـلألكشهابتنالاو،ماعلاططخملابمامتهاماعلاهططخمناكف،ريبكةيرصبلا

.اباذجGlogنمضعبيفطيطختلاوراكتبالا|.طيطختلاومامتهالاوراكتبالاىلإمامتهالاوراكتبالارهظيو،اباذج

،عضاوملا.طيطختلاو

امكةراشإلامتتملءزجىلإبجيامكةراشإلاتمتمظعمىلإبجيامكةراشإلاتمتىلإبجيامكةراشإلاتمترداصملا

مظعمىلإبجيالأىلعةمدختسملارداصملانمالأىلعةمدختسملارداصملاالأىلعةمدختسملارداصملا

Glog،اقيسوملاو،بتكلااهيفو،Glog،اقيسوملاو،بتكلااهيفو،Glog،الأرداصم،اقيسوملاو،بتكلااهيفوGlogاهيفو

عطاقمو،اقيسوملا|،اهريغو،ويديفلاعطاقمو،روصلاو،اهريغو،ويديفلاعطاقمو،روصلاو،ويديفلاعطاقمو،روصلاو

وأ،روصلاو،ويديفلاعقاوملاءامسأكلذلمشيوعقاوملاءامسأكلذلمشيوءامسأكلذلمشيو،اهريغو

ىلإةراشإلامتتملطباورلاو،نيفلؤملاو،ةينورتكلإلاطباورلاو،نيفلؤملاو،ةينورتكلإلا،نيفلؤملاو،ةينورتكلإلاعقاوملا

،اقلطماهرداصمىرخالاتامولعملاو،ةينورتكلإلاىرخألاتامولعملاو،ةينورتكلإلاتامولعملاو،ةينورتكلإلاطباورلاو

.ردصملكلجأنمةبولطملا.ردصملكلجأنمةبولطملالكلجأنمةبولطملاىرخألا

.ر)لصم

.رخآدعبًامويةلوهسدادزيًارمأمرصنملادقعلالالخةينورتكلإلاعقاوملاءاشنإحبصأ

يتأياميفو.ةينورتكلإلاعقاوملاءاشنإلنمثلاةديهزوةيناجملاجماربلانمريثكمويلادجويو

:اهنمضعب

<

لجوجعقاوم6

https://sites.google.com

اهمدختسيو،تناكةياغيألةينورتكلإعقاومءاشنإنيملعملاوبالطللحيتتةيناجمةمدخ

،سانلاةماعلةحوتفمعقاوملاهذهنوكتنأنكميو.تنرتنإلاىلعظفاحمبالطلانمريثك
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لجوجتاقيبطتيفنيلجسملانيملعملاوبالطلاىلعتاحفصلاضارعتسارصتقينأوأ

لامعتساباهؤاشنإلهسلانمو،رثكأوأدحاوبتاكعقاومللنوكيدقو.مهتسردملالخنم

.(بيولا)ةيلالدلاةكبشلاتاحفصبلاوقنمةعساوةعومجم

SchoolFusion M

http://schoolFusion.com

نجويفتاحفصىعدتةيوقةينورتكلإتاحفصوتانودمءاشنإنوملعملاعيطتسي

(FusionPages)ةيلمعطسبتملعمللةقيدصةيلعافتةهجاورفويوهو،ةلوهسبعقوملااذهيف

همامضناىدليلآوحنىلعمدختسملاىطعي.اهتايوتحمىلعثيدحتلاو،ةفاضإلاو،ريرحتلا

Webتاودأىلإلوخدلاهلحاتيو،ًاصاخًاميوقتنجويفتاحفصىدحإل 2.0 collaboration.

.نواعتلاوملعتلابنيلغشنمبالطلايقبينأتنرتنإلاىلعنمألاعمتجملااذهعيطتسي

Ning 6

www.ning.com

تاكبشءاشنإيفنوبغرينيذلانيملعملاىلإةبسنلابهتيبذاجبعقوملااذهفصتي

لمشتو.ةددحمعفانمساسأىلعةمظنموأ،مهسوردتاعاقىلعةروصقمنوكتةيعامتجا

تافلموتادنتسملارشنناكمإو،تايدتنملاو،مدختسمللطباوضدوجوعقوملااذهتامس

.ةزرابلاثادحأللةركفم/ميوقتو،(تاموبلألا)روصلاتاظفاحو،تانودملاو،ويديفلا

Intuit website builder (1

www.intuit.com/website-building–software

تناكولىتح،قئاقدلالخهءانبوينورتكلإعقومميمصتديهزلاجمانربلااذهكلحيتي

لالخنم،لهسميمصتلاتاودأعملماعتلانإذإ،ينورتكلإعقومءاشنإلىلوألاكتلواحمكلت

رفويهنأىلإةفاضإ،ىرخألارصانعلاو،روصلاو،صوصنلاىلعتالفإلاوبحسلاقيبطت

،ةّدعتاحفصمضت،اهحفصتلةزهاجوةلماكفئاظوبةينورتكلإلاعقاوملابلاوقنمتائم

.كعقومىلعةلوهسباهفيظوتكنكميةيصنةنيعو
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BPworks (1

http://pbworks.com

ىلعدعاسترداصمةحفصءاشنإىلعنيملعملاةدعاسمةيباحسلاةينقتلاةمدخعيطتست

،تاسايسلاو،ةينمزلالوادجلاو،يميدقتلاضرعلاحئارشءاشنإىلعو،فصلاتاظحالمعضو

،بالطلاظفاحموأةعومجملاتاعورشملجأنمامأ.بالطلالامعأىلعةلثمأداجيإو

ةحفصلاليمحتو،ىوتحملاضرعو،تاشاقنلاءدبو،ةينواعتتاحفصءاشنإمهناكمإبف

ضرعنيملعمللنكمي:لصاوتىلعرومألاءايلوأءاقبإلو،مهلامعأيفةكراشملاو،ةسيئرلا

.نيعوطتملامئاوقوةيساسألاخيراوتلاوتامهملا

نواعتلاولصاوتلاجماربلك

يفنواعتلابالطللمويلاحيتتةينقتلاتحبصأ،قباسلانمريثكبلضفأوحنىلعو

عقاوموتانودملاقباسعضوميفانشقاناننألو.ناكملاوأنمزلادويقنودنمتاعورشملا

عقاوموةنودملانإف،ةقباسلاةلثمألاتنيبامكو،انهاهليصافتيفضوخننلف،ًالوطميكيولا

.لمعلايفمهنواعتلالخراكفألالدابتولصاوتلللئاسوبالطللرفوتيكيولا

لصاوتينأو،ًاعمنيتيروفنيتلاسرثعبينأملعمللنكميفيكوهانههيلعدّدشنسام

.يمسرلاينواعتلاملعتلاتاربخعسوينأو،هركذقبسيذلالصاوتلاجمانربربعتوصلاب

–نيمدختسملاعمتايوتحملاةكراشمرفوتيتلاعقاوملايفيتوصلالاصتالاريفوتنإ

لدابتونواعتلللجوجعقاومو،تاشاقنللتانودملاو،ةعيرسلاةشدردللةيروفلالئاسرلالثم

ةيلالدلاةكبشلارداصمةكراشملDiigoوأDeliciousجمانربو،ةينمزلالوادجلاو،تامولعملا

يحيضوتلالاثملامكيلإو.ناكميأنمومويلانمتقويأيفًالعافًانواعتغيتي–(بيولا)

عقومىلع3ةينيتاللاةغللاسرديفًاعممهتاظحالمنيودو،ليناشو،كيجنملكعمج:يتآلا

.رصيقسويلوينعثدحتيiMovieويديففلمل(teaser)ربخصخلمءاشنإلجأنملجوج

نودعتسممهنآلاو،صوصنلاةغايصومهتاظحالمصيخلتىلعنواعتلابالطللعقوملاحيتي

ةيليثمتلاراودألابموقيسنمو،هناكمومليفلاجاتنإدعومديدحتثيحنم،تارارقلاضعبذاختال

ةمدخرفوييذلا(WWW.Skype.com)بياكسعقومىلإلوخدلااوررق؛كلذقيقحتل.هيف

مهلتاباسحءاشنإدعبو.بوساحلاةطاسوباوناكامنيأًاناجمثدحتلاةّدعنيمدختسملحيتت

اوقفتا،(نوفوركيملا)توصلامخضملبيو(اريماك)ريوصتةلآبيكرتو،بياكسعقومىلع
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ءانثأيفو.ىرخأةيالويفاهبراقأىلإةرايزيفتناكاهنأنممغرلاىلع،لومحملااهبساح

نمTypeWith.meجمانربفيظوتبدحاودنتسمنمضتاظحالملانوعمجياوناك،مهتثداحم

ًاضيأاونكمتو.ًاقحالهيلإعوجرللدنتسملاظفحاوعاطتساو.مهنملكةيلوؤسمديدحتلجأ

،مهتثداحمءانثأيفبياكسربعةشدردلاةزيمفيظوتبًاضعبمهضعبىلإطباورلالاسرإنم

ةيئاهنلاديعاوملاةيؤرنمعيمجلانكمتيل؛(GoogleCalendar)لجوجميوقتفيظوتب

.لجوجىلعمهعورشمعقومىلإهوفاضأ،ينمزلامهلودجءاشنإدعبو،مهتاعامتجاتاقوأو

نواعتوهامردقبنواعتلاىلعًاملعتسيلينواعتلاملعتلانإف،قباسلالاثملاحضويامكو

ةيتحتلاةينبلايفةعيرسلاتاروطتلانأشنمناكو.(1998،جنووWong-جنوو)ملعتلل

يذنمرثكأًايلمعبولسألااذهتلعجنأانسرادميفتاكبشلليددرتلاقاطنلاضرعو

يفنيرخآبالطعم(بيولا)ةيلالدلاةكبشلاربعنواعتلامويلابالطلاعيطتسيذإ.لبق

.ةّدعنيمدختسمبلطتتباعلأيفنيبعالعمو،ةددحمتاعوضوميفءاربخعمو،مهتسردم

!ملاعلايفناكميأيفصاخشأعمنواعتلانوعيطتسيمهنإلب

ذنمًالئاهًاروطت(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاةنوعمبينواعتلاملعتلادهشدقل

عقاوملاىلعًاعمتامولعملانعثحبللبالطلامامأةطيسبةقيرطناكثيح،هفيظوتةيادب

مويلايهف:ينورتكلإيعجرمباتكنمريثكبربكأتنرتنإلاةكبشتحبصأدقل.ةينورتكلإلا

.ًاضيأةيصخشلاانتايحيفو،ميلعتلاولامعألايفنواعتللةرهدزمةئيب

نوسيجعورشمًاحاجناهرثكأوتنرتنإلاربعنواعتلالاكشأرهشأنمو

(www.jasonproject.org) (JASON project)،بالطلاكارشإىلعدّدشتةسسؤموهو

اهجاهنمو،ةددحمريياعمىلإنوسيجثوحبدنتست،ةيملعلاتافاشتكالاىلعيلمعلابيردتلايف

ةينقتوةددعتملاطئاسولاتاودأةدعاسمبو.عساتلاىتحعبارلافصلانمبالطللهجوم

نيثحابلمشييضارتفايثحبعمتجمنمًاءزجنوكراشملابالطلاحبصأ،تنرتنإلايفثحبلا

تاباغلاىلإتاطيحملانم،ءيشلكلمهفاشكتساءانثأيفيقيقحلانمزلايفنييقيقح

ةطشنألانمةدافتسالاًاضيأبالطلاعيطتسيو.نيكاربلاىلإةيبطقلاقطانملانمو،ةيرطملا

Teamلالخنمتنرتنإلاربعاهعيمجةحاتملا JASON Online.
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فصلاعورشموهو،ةينقتلاةطاسوبينواعتلاملعتلاطسبيعورشمىلعرخآلاثماذهو

FlatClassroom)حطسملا Project( )www.flatclassroomproject.org)،ىلإرثأتموهو

Thomas(2005)–نمديارفساموتبتاكلل(حطسمملاعلا)باتكبديعبدح Friedman.

اليماكيفدووتسيوسرادمنمVickiDavis-سيفيديكيفنيبةكارشبعورشملااذهسسأت

.نيصلايفةيلودلانيكيبةسردمنملاulieLindsay–يسدنيليلوجو،ايجروجةيالونم

ءاحنأيفمهقافرعمنونواعتينيذلاةيوناثلاوةطسوتملانيتلحرملابالطعورشملااذهلمشي

تارمتؤمربعبالطلانواعتيو،ةيملاعوةينقتةسيئرتاهاجتانمأشنيامديدحتلملاعلا

حبصأفيكةرشابمنوربتخيو.ةددعتملاطئاسولاو،يكيولاتاحفصو،تانودملاو،ويديفلا

لقنةيلآو،لمعلاريستايجمربو،ةحوتفمرداصمتاذتايجمربلضفبًاحطسمملاعلا

VoiceoverInternet)تنرتنإلاربعتوصلا Protocol).

(دابيآلا)ّيفكلابوساحلالثمتاودأولجوجلثمنواعتلاعقاومةعومجمتدأدقل

رايعملاةينقتلاةدعاسمبنيملعملاوبالطلانيبيعامجلالمعلالعجىلإةديازتمةروصبو

.سيئرلا

لحو،ينهذلافصعلاىلعبالطلادعاستيتلاتاقيبطتلافالآنمضعبيتأياميفو

:اهعمجوتامولعملاءاشنإيفنواعتلاو،تالكشملا

TypeWith.me 1

<

http://willyou.typewith.me

تاظحالملاليجستةّدعنيمدختسملتنرتنإلاربعيناجملاطيسبلاردصملااذهحيتي

ًادّدحمًانولمدختسملكةمهاسملاددحيو.يقيقحلانمزلايفًاعمةشدردلاوصيخلتلاو

TitanPad 1

http://titanpad.com

.TypeWith.meاهمدقيىتلااهتاذايازملاىناجملاردصملااذهرفوي
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FaceTime (1

www.apple.com/mac/facetime

توصلابًاسلسًالصاوتحيتيوهو،iTuneStore–نويتيآرجتميفقيبطتلااذهرفاوتي

.ةلومحملابيساوحلاوأشوتنكامةزهجأفيظوتبنيفرطنيبةروصلاو

Syncpad M

http://mySyncpad.com

تقويفاومسرينأةّدعبالطلقيبطتلااذهحمسيو،زنويتيآرجتميفاضيأرفاوتي

Syncpadىلعًالاثم4.3لكشلانيبي،شوتنكامةزهجأفيظوتب،يضارتفاضيبأحولىلعدحاو

.هفيظوتءانثأيف

4.3لكشلا

Syncpadفيظوتبةينواعتةروصبتالكشملالحىلعلاثم

= - 2
2ملنإ–جه

الك

(تالانإ

ا/ام

2|ال
–

.ا/ات

2/أم

DoodleToo C

www.doodletoo.com

يفنواعتلاةّدعنيمدختسملحيتيو،زنويتيآرجتمنماقيبطتهفصوباضيأرفاوتم

.ةشدردلاوةباتكلاومسرلا
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Google Calendar 1

www.google.com/calendar

ةطشنأميظنتملعملاوبالطلاعيطتسي،(ةينمزلالوادجلا)ميواقتلالدابتلالخنم

ةبقارمنيملعملاةعاطتسابنوكيةقيرطلاهذهبو.ًاضيأةسردملاولزنملانمةعومجملا

Googleعقومريراقتلاةفاضتساعقاومرهشأنمو.دعبنمبالطلاتاعومجم Calendar،

.اهليدعتوةعومجمللةينمزلالوادجلاةيؤرنيمدختسمللحيتييذلا

مك

ستسيوك(بيولا)ةيلالدلاةكبشلا–(بيولا)ةيلالدلاةكبشلاىلعةيفرعملاتالحرلا

(WebQuests)

وأفصلاةفرغيفبالطللحمست،تاقيقحتلاوتاءاصقتساللةصصخمةطشنأيه

.امةلأسموأددحمعورشمةجلاعملوأ،نيعمعوضومنعملعتللًاعملمعلاةدعةنكمأنم

ثحبلالدبتامولعملافيظوتىلعديدشتلاو،ًاضيأنيملعتملاتقورامثتسالاهميمصتىرج

Dodge–جدود)مييقتلاوبيكرتلاوليلحتلا:تايوتسميفنيملعتملاىدلريكفتلازيزعتلو،اهنع

ميمصتلاةدوجبستسيوك(بيولا)ةيلالدلاةكبشلاةمهمزيمتتو.(March,1995-شرامو

،هوحنبالطلاتاقاطهجويًافدهرفوتيهو،ريكفتلاىلعبلاطلاثحتاهنأبو،ةيبذاجلاو

كدعاستفوسيتلاةينورتكلإلاعقاوملانمضعبيتأياميفو.ملعمللةيملعتلافادهألاحضوتو

.ةلعافستسيوكبيوةطشنأميمصتوأداجيإىلع

Quest Garden 1

<

http://duestgarden.com

دعاستيتلاتاودألاوةلثمألانمةعونتمةعومجمينورتكلإلاعقوملااذهفيضتسي

WebQuest Taskonomy 1

http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html

.اراشتناستسيوكبيولاتامهمعاونأرثكأنمًاعونرشعينثالافينصتانهدجتس
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Zunal WebQuest Maker 1

www.zunal.com

.اهئاشنإوستسيوكبيولاتايلاعفداجيإلرداصموتاودأعقوملااذهمضي

مك

تامولعمللةيملاعلاةكبشلاةطاسوبةدعنيبعالبةاكاحملاباعلأ

(تنرتنالا)

دارفأللحمسذإ؛لعافتللديدجلاجمحتفىلإةّدعنيبعالببوساحلاباعلأروهظىدأ

قرفلانإ.بوساحلاىلعةبعليفةيلعافتةهجاولالخنم،دحاوتقويفمهريغعملعافتلاب

نيبعالبةيطمنلابوساحلاباعلأو(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاىلعباعلألاهذهنيب

ةيلعافتةاكاحمةهجاولالخنملعافتلاصاخشأللحيتتىلوألاةكبشلاىلعباعلألانأيهةّدع

نمضيعانطصالاءاكذلالالخنملعافتلاكلذةاكاحملدب،تنرتنإلاربعبوساحزاهجىلع

،تايفلخلاو،ةيلعافتلاةهجاولايفمتتىلوألايفةاكاحملانإف،رخآريبعتبو،ةبعللاجمانرب

صاخشألانيبىرخألايفتالعافتلامتتنيحيف،تايدحتلاو،عاضوألاو،تايصخشلاو

مهضعببالطلالعافتموهفمنعتروطتدقينواعتلاملعتلاةركفتناكاملو.ةيقيقحةروصب

بوساحلاباعلأنأىلإصلخننأيقطنملانمف،ملعتلايفةكرتشمةياغقيقحتلضعبعم

،ةبسانمةروصباهمادختساةطيرش،ينواعتلاملعتللحلصتميمصتلاةديجنيبعاللاةددعتم

Lobel-لبول)ةباذجوةعتممةئيبنمضميلعتلاةلصاومو،تالكشملالحلًاصرفرفوتنأو

ةاكاحملا»نإف،Eberle–لريباوKriz–زيركلوقيامكو،عقاولايفو.(Gee,2009–يغ؛2006

.عقاولانمةبيرقةدقعمةيقيقحتالاحعملماعتلانمنكمتيلعافتملعتةئيبيفبعللايف

.(6ةحفصلا)«يعامجلالمعلاربعينواعتلاملعتلاطامنأنماطمنلثمتهسفنتقولايفيهو

Civilization V (1

:ةينواعتةروصبميلعتللةممصملاةعئارلاباعلألانمضعبيتأياميفو

<

www.civilization5.com

SidريامديساهركتبايتلاCivilizationةبعلدعت Meierنَمركُتبامتامحجنأىدحإ
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ةداقلامهأءاكذعممهئاكذةزرابمببعالنمرثكألحمستةبعللاهذهف،ةينواعتلاباعلألالسالس

وزغلاو،ةسايسلايفةسايكلاو،ءانبلاو،فاشكتسالاتايلمعلمهفيظوتءانثأيف،خيراتلايف

.نمزلافيراصتمامأاهيلعظافحلاو،اهمكحيلوتو،ىرخأىلعرطيستىمظعةلودءانبل

Girls Inc. Team Up 1

www.girlsinc.org/gc/page.php?id=6و2

بجيو،ةديرفتاردقاهلنهنملكو،تانبلانمقيرفاهيف،ةطيسبتالكشملحةبعل

.ةيناكمزاغلأللولحداجيإقيرفلاىلع

The Sims C1

http://thesims.ea.com

يتلاةيلايخلا(راتافأ)تايصخشلالخنمةّدعنيبعالنمضتت،ةايحللةاكاحمةبعل

ةيعامتجاتاراهماوملعتينأبالطللنكميو،ةيمويلاةايحلاثادحأيفضعبعماهضعبلعافتي

راتافأتايصخشلدسجلاةغلبةصاخةروصبمامتهالاو،ةبعللاهذهةسرامملالخنمةينواعتو

.فقاوملافلتخميفمهلاعفأدودربوةيلايخلا
ح

مك

ملعتللمهعفديو،مهكاردإعسوي،ىرخأنادلبوتايالووندميف،بالطلاعملصاوتلانإ

تاكبشعيسوتنأشنمناكدقل.هلكملاعلاءاحنأنمىرخأتاعوضوموتاغلوتافاقثنع

بالطلاعيطتسي،ملاعلايفقطانملادعبأيفىتحًانكممكلذلعجنأةيملاعلاتالاصتالا

كانهو.ةديعبنكامأيفنيميقملاةلسارملابمهئالمزعمنواعتللينورتكلإلاديربلافيظوت

تاعورشملاىلعمئاقلاميلعتلاوتالسارملارفوتيتلاةينورتكلإلاعقاوملاىلعةلثمألانمريثك

:اهلضفأنمضعبيتأياميف،ىرخأتاعمتجموبالطلانيب

ePALS (1

<

www.epals.com

نيبلدابتلابىنعتيتلا،تنرتنإلاربعةينواعتلافوفصلاتاعمتجمربكأنمدحاو

.تاغللاملعتو،تاعورشملاةكراشمو،تافاقثلا
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The Teachers Corner (1

www.theteacherscorner.net/penpals

بسحباهنوسردييتلافوفصللةلسارملابءاقدصأنعثحبلانيملعمللعقوملااذهحيتي

نيعميميلعتىوتسمىلعطغضلابرهظيثيح،اضيأعقوملابسحبو،يميلعتلاىوتسملا

،ةلسارملابءاقدصأاهيفدجوييتلاةنكمألايفسيبابداهيلعملاعللةطيرخ

ةيعجرملاتامالعلالدابت

نيملعملانمريثكناك،رسيوةعرسبةينورتكلإلاطباورلالدابتلتنرتنإلامعدلبق

اهلكعقاومللةيعجرملاةمالعلانوفيضيو،بوساحلاربتخميفزاهجلكىلإلوخدلانولجسي

نيبكرتيناككلذنأنممغرلاىلعو.امعورشميفاهمادختسابالطلانمنوديرييتلا

قرغتسيناكهنإف،مهنمةبولطملاتامهملايفاهنمةدافتساللةبسانملاعقاوملابالطلايدي

اهعيمجةيعجرملاتامالعلاليجستهلعفملعملاىلعاملكف،نآلاامأ،ملعملاتقونمًادجًاريثك

يفىقبياهيلإدحاوطبارءاشنإو،ةيعجرملاتامالعلليعامتجاعقومىلعهرداصملضفأنم

نأنودةسردملاوألزنملايفملعملاعقومفيظوتبالطلاةعاطتسابو.ماعلالاوطهبوساح

ءاشنإينواعتلاملعتلاتاعورشميفًاضيأمهنكميو،طباورلانمريبكددعركذتمهيلعنوكي

ةينورتكلإلاعقاوملافينصتلجأنم،ةيعامتجالاةيعجرملاتامالعللمهبةصوصخمعقاوم

.ةعومجملايفمهئالمزعماهلدابتو

.ًاراشتناةيعامتجالاةيعجرملاتامالعلاعقاومرثكأنمضعبيتأياميفو

<

Diigo 1

www.diigo.com

تاملكلابسحباهميظنتوتنرتنإلايفةيعجرملاكتامالعظفحعقوملااذهكلحيتي

نورخآلاعقوملاومدختسمنكمتيثيحبتاعومجمءاشنإًاضيأكنكميو.(Tags)ةيحاتفملا

ًاضيأعقوملاحمسيو.مهمامتهابىظحيعوضوموأعورشملجأنمكرتشمناكمظفحنم

.اهوظفحيتلاعقاوملاةنراقملمهضعبعملصاوتلانيمدختسملل
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Google Bookmarks 6

www.google.com/bookmarks

ليجستدعباهيلإلوخدلاو،اهفينصتو،ةيعجرملاكتامالعنيزختعقوملااذهكلحيتي

.لجوجىلإكلوخد

Delicious (1

www.delicious.com

بتكلاو،اقيسوملاو،ةينورتكلإلاعقاوملابظافتحالاكنكمي،عقوملااذهىلإعوجرلاب

بالطلاعمهلضفتامةكراشمو،امئادهيفاهداجيإعيطتستدحاوناكميفاهريغوكيدلةلضفملا

.ةلصتاذوةروهشمداومحفصتربعمامتهاللةريثموةديدجءايشأفاشتكاو،ءالمزلاو

Evernote 1

WWW.eVernOte. COmn

.عوضوملاوأةيحاتفملاتاملكلاقفوىلعاهميظنتو

مك

(CourSeManagement)تاررقملاةرادإ

تاعمتجمءاشنإنيملعمللنكمي،ًاقباساهانشقانيتلايكيولاوتانودملاىلإةفاضإ

هذهربعتاررقملاةرادإماظنجماربلالخنممهبالطلتنرتنإلاةكبشربعملعت

course)(CMS)ةكبشلا management System).لدابتنيملعمللتامدخلاهذهحيتت

لدابتي،كلذك.تامولعملارشنوةكبشلاهذهربعتاشاقنلاةرادإو،ةنمآةروصبرداصملا

.ةيعامجةروصبنوملعتيو،ةعومجمةروصىلعضعبعممهضعبلصاوتيو،راكفألابالطلا

.ماظتنابتامدخلاهذهمدختستتاعماجلانمًاريثكنأركذلابريدجلانمو

:تنرتنإلاربعةرشتنملاتامدخلاضعببةمئاقيتأياميفو
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Moodle (1

<

/http://moodle.org

،تاررقملاةرادإماظنيفةحوتفملارداصملاتاذتايجمربلانمةيناجمةعومجم

.تنرتنإلاربعةلعافميلعتتاعمتجمءاشنإىلعنيملعملاةدعاسملتمّمُص

Blackboard (1

www.blackboard.com

Theةعومجمحمست Blackboard Academic Suiteيأىلإلوخدلاتاسسؤملل

.ناكميأنمو،تقويأيفيميلعتردصم

GoogleApps)ميلعتلللجوجتاقيبطتو for Education)

www.google.com/educators/ = .html

ةئيهتناكمإسرادملايفنيينفلانيفرشملاىلإًاناجمميلعتلللجوجتاقيبطتمدقت

ةيروفلالئاسرلاتاودأو،تنرتنإلاربعكراشتللةلباقلاةينمزلالوادجلاوينورتكلإلاديربلا

.نيفظومللوبالطلاونيملعمللصصخمينورتكلإعقومىلإةفاضإ

ىلعينواعتلاملعتلازيزعتىلعكبالطوتنأكدعاستيتلارداصملانمريثكرفاوتي

:امه،ناديفمامهنأىرنرداصملاهذهنمنانثايتأياميفو.تنرتنإلا

Jigsaw Classroom 6

www.jigsaw.org

لمعلاىلعبالطلادعاست،ينواعتلاملعتللةينقت:jigSaWسوردةعاقليمسرلاعقوملا

.تاراهملاونومضملاملعتلاعم

The University of Wisconsin–Stout 1

www.uwstout.edu/soe/profdev/rubrics.shtml

.ينواعتلاملعتلابةطبترمةدعتاميلعتدعاوقانهرفاوتت





ىناثلابابلا
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عبارلالصفلا

ةيديهمتلاتامظنملاو،ةلئسألاو،جذامنلا

ثحبتاهنأل،ًاعمةيديهمتلاتامظنملاو،ةلئسألاو،جذامنلانيبانعمج،لصفلااذهيف

،اهفيظوتو،امعوضومصوصخبتامولعملاةداعتساىلعبلاطلاةردقزيزعتيفاهعيمج

امعتامولعممهيطعتف،سردلانومضمنعبالطلل(تاحيملت)جذامنلالثمت.اهميظنتو

جنيركيبوونازرم)عوضوملانعةديدجلاتامولعملاضعبىلإةفاضإ،ًاقبسمهنوفرعي

نعًاقبسماهوملعتتامولعمىلعلوصحلابالطللحيتتةلئسألانأنيحيف،(2001،كولوبو

ةيديهمتلاتامظنملاامأ.عوضوملانعبالطلاهفرعيالاممييقتنيملعمللحيتتو،عوضوملا

ةداملانمضتاقالعلاديدحتو،ةمهمةطاقنىلإهابتنالابذجلسردلالبقةنمضتميتأتف

Lefrancois,–اوكنارفيل)بالطلاىدلةيلاحلاةفرعملابةقباسلاةفرعملاطبرو،ةيساردلا

ًاراطإةيلاعفرثكألاةيديهمتلاتامظنملارفوتو.(Woolfolk,2004-كلروفلوو،1997

راطإلاكلذرصانعبةيساردلاةداملايفميهافملاطبرهلحيتي،ملعتمللًافداهًامظنمًايركف

.(Tisher,1986–رشيتوWhite–تياو؛Martorella,1991–اليروترام)

ةيادبيف،ةيديهمتلاتامظنملاو،ةلئسألاو،جذامنلالامعتسانأشنمو

،بالطلااهاقلتيسيتلاةمهملاتامولعملاىلعميلعتلادّدشينأةدحولاوأسردلا

.عوضوملابمهمامتهاومهلوضفنمةدافتسالالالخنممهزفحتنأاهنكميذإ

مهتفرعمقّمعتوبالطلاريكفتنمايلعلاتايوتسملاةلئسألاريثت،كلذىلإةفاضإ

ليلحتوتاجاتنتسالاعضو،لثم)دقانلاريكفتلاتاراهمفيظوتبلطتتاهنأل

.(رظنلاتاهجو
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:يه،ةيفصلاةسرامملابقلعتياميفتايصوتينامثانهانيدل

:تايصوتلا

.مهموهامىلعديدشتلا•

.ةحضاوجذامنلامعتسا•

.ةيجاتنتساةلئسأحرط•

.ةيليلحتةلئسأحرط•

.ةيحاضيإلاةيديهمتلاتامظنملالامعتسا•

.ةيصصقلاةيديهمتلاتامظنملالامعتسا•

.لاكشألاتاذةيديهمتلاتامظنملالامعتسا•

.ًايديهمتًامظنم(حفصتلا)ةعيرسلاةءارقلالامعتسا

ثيح،ةينقتلااهحيتتيتلاةلمتحملاتاقيبطتلاةلوهسبحضتت،ةيجيتارتسإلاهذهنمض

،نيعللةباذجتامظنمءاشنإلاهتاودأنمةعونتمةعومجملامعتسابالطلاونيملعمللنكمي

لامعتساقئارطانلوانتلالخنملصفلااذهيفكلذهينعيامحضتيفوسو.ميظنتلاةديجو

فصعلاو،ميظنتلاتايجمربو،اهليلحتوتانايبلاعمجتاودأو،صوصنلاةجلاعمتاقيبطت

.ةيلعافتلاةيميلعتلاتاودألاو،ةيميلعتلامالعإلاطئاسوو،ينهذلا

يطعتو،ةفلتخمتايوتسمنمةلئسأىلعددشتةدعةينورتكلإرداصمبانهيصونو

:ةزاتممةلثمأ

Bloom's Taxonomy Blooms Digitally 1

<

http://techlearning.com/article/8670

ًالاعفأ2008ماعAndrewChurches-زيتريشتوردنأاهبتكىتلاةلاقملاهذهحرتقت

.ةيديلقتلاوأةيمقرلاميلعتلاةطشنألءاوس،مولبفينصتيفىوتسملكدنعاهبمايقللةبسانم
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For the Best Answers. AskTough Questions M(ةبعصةلئسأحرطا،تاباجإلالضفأىلعلوصحلل)

http://faculty.philau.edu/kayk/KKay/articles/BestAnsers.pdf

،JoyceValenza-ازنيلافسيوجاهتبتك،ةيساسألاةلئسألاعوضوملوانتتةعئارةلاقم

Philadelphia)ررياوكنإايفلداليفةلجميف،2000ليربأ/ناسين20يفًالصأترشنو

Inquirer).ةطخعضووأرارقذاختابلاطلاىلعضرفييذلالاؤسلاوهسيئرلالاؤسلاو.

طباورةلاقملالمشتو.مهفنودتاباجإلاراركتوأ،ةطيسبثحبةيلمعنمرثكأبلطتيوهو

.ةيساسألاةلئسألاعوضوملوانتتىرخأرداصمىلإ

Blooms Digitally 6

www.usi.edu/distance/bdt.htm

تنرتنإلاربعةرفاوتملاتاودألانمةعومجمىلإطباوريلعافتلالكشلااذهمدقي

.مولبفينصتيفىوتسملكدنعاهفيظوتل

1?Why Is It Importantfor Students to Learn About Bloom's Taxonomy(بالطلاملعتّدعيمل

(؟اًمهممولبفينصت

http://larryferlazzo.edublogs.org/07/05/2011/why-is-it-important-forstudents– to–

learn-about-blooms-taxonomy

وتوم

/رايا7ىفترشنىتلا،LarryFerlaZZO-وزالريفىرالنمةزاتمملاةكراشملاهذهشقانت

.ةحيرصوةحضاوةروصبمولبفينصتبالطلاميلعتةيمهأتانودملاىدحإىلع2001ويام

.فينصتلااذهنعرداصملانمريثكىلإطباورلاوةعئارلاةلثمألانمًاضعبةلاقملالمشتو

The Differentiator C1

www.byrdseed.com/differentiator

تاعوضومو،ريكفتلاتاراهممئاوقنمرايتخالانيملعمللديرفلاعقوملااذهحيتي

ةرابعءاشنإّمثنمو،عيمجتلاتايجيتارتسإو،تاجتنملاو،رداصملاو،تايوتحملا

.ًايئاقلت(ببالطلاموقيفوس)
مك
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صوصنلاةجلاعمتاقيبطتلث

،ةيديهمتلاتامظنملاءاشنإلتاودأاهنأبًامامتةبسانموةددعتمصوصنلاةجلاعمجمارب

:ةيحاضيإلاةيديهمتلاتامظنملالمشتو.لاكشأتاذوأ،ةيصصقوأ،تناكةيحاضيإءاوس

تامظنملانمضتتنيحيف،جماربلاوأ،ريياعملاوأ،تافيرعتلاوأ،(تاروشوربلا)تارشنلا

ةيديهمتلاتامظنملاامأ.ةينفلالامعألاوأ،تالاقملاوأ،صصقلا:ةيصصقلاةيديهمتلا

.ةينفًالامعأوأ،ةينايبتاططخموأ،لوادجنوكتامةداعفةروصملا

لاكشألاتاذو،ةيصصقلاو،ةيحاضيإلاةيديهمتلاتامظنملافيظوتنيملعمللنكمي

مامتهالاىلعبالطلادعاست،ةعنقمةيديهمتداومنوكتثيحب،اهنيباوعمجينأوأ،ةدرفنم

ذخأتدرأاذإ،ًالثمف.اهملعتلنيدعتسممهلعجتسيتلاةيساسألاتاعوضوملاوميهافملاب

ةرشنءاشنإو،ةلحرلالبقتنرتنإلاىلعثحبءارجإمهيلإبلطاف،ةيناديمةلحريفكبالط

،ةديفمتامولعمىلعيوتحيثيحب،صوصنلاةجلاعمجمانربفيظوتبةطيسب(روشورب)

كناكمإبو،روصلاو،قئاقحلاو،طئارخلااهيفو،ةلحرلاءانثأيفاهيلإعوجرلابالطللنكمي

هتظفحو،صوصنجلاعمفيظوتبهتأشنألودجىلعاهقصلوةرشنلاخسنمهيلإبلطتنأًاضيأ

نكمي،ةلحرلابءدبلالبقو.هيلإلوخدلاعيمجللنكميرخآعقومىلعوأكتسردممداخىلع

.ًايفاضإًايديهمتًامظنماهتفصبةرشنلاحفصتبالطلل

يفلوادجلاءاشنإتامسفيظوتوهو،صوصنلاةجلاعمجماربلرخآقيبطتكانهو

يفتاظحالمللًابلاقبالطلاملعملايطعيثيح،تاظحالملاليجستليديهمتمظنمءاشنإ

تاعوضوموأ،ميهافموأ،تاحلطصملوألادومعلانمضتي:نيدومعنمًانوكم،سردلاةيادب

ًايجيردتلودجلاءلمبالطلاعيطتسي،سردلاذيفنتءانثأيفو.مويلاسردنعةيساسأ

تامولعملانعمهراكفأميظنتىلعمهدعاسيام،روصوةينورتكلإطباوروةيحاضيإلمجب

يكو،سردلاحرشملعملاأدبينألبقعوضوملانعهنوفرعيامبنوركفيمهلعجيو،ةيساسألا

لوصومضرعزاهجىلعهضرعنكمي:يحاضيإلايديهمتلامظنملاةيؤرنمعيمجلانكمتي

ىلإةفاضإ،هنمهليمحتبالطللحاتيثيحب،يزكرممداخىلعهظفحوأ،بوساحزاهجب

ىلإاهلاسرإوةلوهسباهحيقنتبالطللنكمي،ةيمقرةروصبةبوتكمتاظحالملانألو،كلذ

.تيبلاىلإمهتدوعىدلاهتساردلجأنم،ينورتكلإلامهديرب
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<(Insert)جاردإىلعطغضا،درووجمانربيفتاظحالملاليجستفدهببلاقءاشنإلاو

.ةيادبلايفلودجلايفاهديرتيتلافوفصلاوةدمعألاددعلخدأو،(Table)لودج

اهفذحوأةدمعأوفوفصجاردإكنكميذإ؛قلقتاللودجلامجحريدقتيفتأطخأنإ

.ًاقحالةلوهسب

اهليلحتوتانايبلاعمجتاودأ(ار

تدرأاذإكلابىلعرطختةينقتةادألوأنوكتالدقةلودجلاجماربنأنممغرلاىلع

نمًادجًاديرفسردلانوكيامدنعكلرايخلضفأًالعفنوكتدقاهنإف،يديهمتمظنمءاشنإ

ةيديهمتتامظنمّدعتيتلاو،ريياعملايفةلودجلاجماربفئاظولامعتساتدرأاذإوأ،هعون

ريكفتلاتاراهمفيظوتلو،ةفرعموتاردقنممهيدلامقيبطتلبالطلادعتاهنأل،ةزاتمم

ةيصصقةيديهمتتامظنمعمتاميلعتةدعاقيفةيحاضيإتامولعمنيبعمجلاّدعيو.يدقنلا

.ملعتللبالطلادادعإيفةلعافةيجيتارتسإةينف

،ةيوناثلاةلحرمللةغللاتاراهمةملعم:يكسريزديكةديسلا:كلذىلعلاثميتأياميفو

ةبقحلدهمتيتلاراعشألانمةعومجمبالطلاتطعأ،رعشلاةباتكيفسردذيفنتلتططخ

،ريبسكشدئاصقيفةصقلاراسمو،تامغنلاو،تادرفملاف،ةضهنلارصعيه:ىربكةيخيرات

نأدعبو.مهلوضفطيشنتوةقبسملامهتفرعمليعفتىلعبالطلادعاستنوسنوجو،نودو

امكمهدئاصقنومظني،ريبسكشل"(تاتينوسلا)ةيرعشلاعطاقملانمًاددعبالطلايقلي

،ةلهستسيلروظنملااذهنممهتاموظنم،لجأ.ةيثيبازيلإلاارتلجنإيفًاضيأنوشيعياوناكول

بالطللاهيطعتريياعمءاشنإيكسريزديكتررق،كلذل.ًامدقمتاهيجوتلانمضعببلطتتو

.مهدئاصقمظناوؤدبينألبق

اهسفنباهءاشنإلضفتاهنإف،ريياعملاديدحتلةينورتكلإعقاومباهتفرعمنممغرلاىلعو

صئاصخلالخنمصوصنلاةجلاعمجمانربوأ،لسكإتفوسوركيامجمانربةمدختسم

ةغيصعابتالثم)اهسردريياعمًالوأتعبط،لسكإجمانربتمدختساامدنعو،لوادجلاءاشنإ

رصعلايفرودتةصقلاثادحألعجو،ةينمزلاةلحرمللةبسانمتادرفمفيظوتو،تينوسلا

.طوطخلاعاونأو،ناولألاو،قيسنتلانمهديرتامتقبطمث.لودجلاتاناخنمض(يثيبازيلإلا

اهحيحصتءانثأيفريياعملاةجردةلودجىلعًايئاقلتلمعيثيحبلودجلاةجمربتررقو
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طيرشىفExتراتخاو،ةدعاقللةيعرفلاتامالعلادومعتحتةعقاولاةناخلاتدّدحف.دئاصقلل

حيحصلالاجملاذخأتعمجلاةيلمعنأتدكأتو،SUMعمجلاةفيظوتراتخامث،ةغيصلا

ةعرسباهيلإعوجرلاعيطتستريياعماهيدلحبصأ،نآلاو.D1:D4لثم،ةيعرفلاتامالعلانم

.اراركتوارارمةلوهسو

ينهذلافصعلاوميظنتلاتايجمربلك

ةحضاوجذامننيملعملامادختسايهانباتكاهنمضتييتلاتايصوتلاىدحإ

ةحملببالطلادوزتنأو،ةحيرصكجذامننوكتنأةرورضكلذبينعنو،ةحيرصو

بجيجذامنلانأداقتعالاعويشنممغرلاىلعو.هملعتكشوىلعمهامعةماع

بولسألانإف،سردلاةفرغيف–تاحيملتلالثم،ةضماغوأةرشابمريغنوكتنأ

فوسيتلاتامولعملاةيهامنعبالطلاربختنأيفكيو،ةيلعافرثكأرشابملا

.اهنوملعتي

تدارأ،ةملعملاهذه،سداسلافصللمولعةملعم:سالجودةسنآلالاثمركذن،حيضوتللو

نوسرديسمهنأباهبالطتربخأ،روسجللةيئايزيفلاصئاصخلانعةيميلعتةدحوأدبتنأ

قيقحتل،اهئاشنإنمضرغلابسحباهفالتخاببسو،اهئازجأو،روسجلانمةفلتخمًاعاونأ

Inspirationجمانربىلعًامظنمتمدختسا،فدهلااذه organizer(1.4لكشلارظنا)؛

.يملعتلامهفدهبالطللنيبتل

تبلطو.مظنملااذهيفًايساسأًالاؤسًاضيأتفاضأسالجودةسنآلانأظحال

رهظيثحبعممجسنياذهو،ةيساسألاةلئسألانعةباجإللةماعتامولعمفيظوتمهيلإ

ةلئسأنعجتانلاريكفتلانمقمعأًاريكفتجتنتايلعلاريكفتلاتاراهمريثتيتلاةلئسألانأ

اذهبنوموقياهبالطنألو.(2001،كولوبوجنيركيبوونازرم)ايندلاريكفتلاتاراهم

ىلعمهدعاستةحضاوجذامنبمهتدّوز،ةكرحلاىوقلمهتساردعمبنجىلإًابنجطاشنلا

يساسألالاؤسللحيحصلاباوجلابمكريكفتءانثأيف:حوضولكبتلاقو.تايوتحملاطبر

اوركف،رسجلاءانبلبقمهنابسحيفةرامعلاوسدنهماهعضينأبجييتلالماوعلانع

يفهسكاعيورادقملايفهيواسيلعفدرلعفلكل،ةكرحللثلاثلانتويننوناقيفًاضيأ

.هاجتالا
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4.1لكشلا

Inspiration جمانربفيظوتبةلئسألاوجذامنلاءاطعإىلعلاثم

نأبجييتلالماوعلاام:سيئرلالاؤسلا

لبقمهنابسحيفةرامعلاوسدنهماهعضي

؟رسجلاءانب

؟روسجلانعفرعتاذام

ةروهشمروسج

؟اهفرعت

ةيبهذلاةباوبلارسجيفجربلارسج

وكسيسنارفناسيفندنل

ةيؤربالطلاىدلنوكتت،سالجودةسنآلااهتطعأيتلالثمةلئسأوجذامنكئاطعإبو

ليعفتلصرفنعثحبا:ةيملعتلاةيلمعلايفمهتدعاسملو.هملعتكشوىلعمهامعةحضاو

كدوزت،اهرودب.تامولعمنممهيدلامربسلًاهاجتامهيطعتكلذبو،مهيدلةماعلاتامولعملا

طامنأنمددعلةباذجةددعتمطئاسورداصمبو،ليدعتللةلباقةدعاسمةيرصبتاودأبةينقتلا

تارمعامتسالاىلعمهتردقيهو،ةيفاضإةدئافبنوعتمتيفنويعمسلانوملعتملاامأ.ملعتلا

روصلانويرصبلانوملعتملامدختسينيحيف،لضفأةروصباهمهفلجأنمتامولعمللةدع

ىلإويديفلايفةفوصوملاةكرحلالصت،هيلعو.ىوتحملامهفلةيرصبةلدأويديفلاعطاقمو

.روسجلابةطبترملاىوقلاةكرحروصتىلعمهدعاستف،نيملعتملا

جمانربلافيظوتسالجودةسناللنكميفيكاهلالخنمفرعتنةعيرسةحملذخأنل

.روسجلاةساردىلعسداسلافصلايفاهبالطدعاسييديهمتمظنمءاشنإلهتاذ

الو،ةيديهمتلاتامظنملاءاشنإلنيتيلاثمنيتادأInspirationو،Kidspirationدعي

وأبالطلاعمةيمقرةروصبتامظنملاهذهتمدختساءاوسو.لاكشألاتاذتامظنملااميس

نيملعتمللحمستينهذلافصعلاوميظنتلاتايجمربنإف،ًايودياهتئبعتلقاروأىلعةعوبطم

.هيفمهتلصويذلااهلكشباهميظنتوتامولعملاةفاضإ
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لالخاهوملعتيتلاىدابملانومدختسياهبالطلعجوهسالجودةسنآلافدهنإ

نأبغرت،ةصاخةروصبو،ةيلمعلاةايحلايفاهقيبطتلالخنمةكرحللنتويننيناوقةسارد

بسانملارسجلاعوننوسدنهملاررقيفيكاوفرعينأو،روسجلانمةفلتخمعاونأنعاوملعتي

تكرتو،يديهمتمظنمءاشنإلInspirationجمانربتمدختساف؛فورظلافلتخميفهئانبل

تاغارفلاهذهءلممهيلإتبلطو،اهيلعةلماعلاىوقلاوروسجلاعاونأةيمستل؛تاغارفهيف

،دشلاىوقنيبتساوقأبمسرلالامكإمث،روسجلاعاونأنمعونلكنيبيمسرب

.ةديدجلاتادرفملانيبتاملكللًادرسمًاضيأتفاضأو

حرطوجذامنلاءاشنإل؛ةيلمعلاهذهيفةددعتمطئاسوسالجودةسنآلاتجمد،دعباميف

ةيميلعتطئاسوبزيمتتتنرتنإلاىلعرداصمىلإطباورلانمةعومجمباهبالطتدوزف.ةلئسألا

يفتاغارفلاءلملاهيلإنوجاتحييتلاتامولعملاداجيإمهنكميثيح،ةيلعافتةيميلعتتاودأو

ةيحاضيإةيديهمتتامظنماهسفنانهةروكذملارداصملافينصتنكمي.يديهمتلامظنملا

د

HowBridges»ه Work)(؟روسجلالمعتفيك).http://Science.howStuffworks)

)com/bridge.htm.روسجلالمعةيفيكلةلصفمتاحاضيإعقوملااذهيطعي.

.ضيرعلاطخلابةبوتكمةمدختسملاتاحلطصملاو،لوصفىلإةمسقمتالاقملا

PBSBuilding/ه Big Bridges (www.pbs.org/wgbh/buildingbig/bridge

index.html).ةريصقًاباعلأوتاقيبطتةيميلعتلاسوردلانمةلسلسلاهذهمدقت

.قافنألاو،دودسلاو،باحسلاتاحطانو،ببقلاو،روسجلايفءايزيفلاملعبفيرعتلل

PBSBuilding/ه Big Bridges (www.pbs.org/wgbh/buildingbig/bridge

index.html)نمو،روسجلانمةفلتخمًاعاونأاوملعتيلبالطلاعفدتةاكاحملاهذه

.تالاحلافلتخميفلضفألارسجلاعونرايتخابمهتاراهمقيبطتّمث

(BrainPOP/)ه (www.brainpop.com/technology/scienceandindustry

bridges/).روسجلابطبترتةيساسأتادرفموميهافمريصقلامليفلااذهنمضتي.

ميهافملاوتاحلطصملابمهفيرعتءانثأيفبسانموهامبتاغارفلابالطلاألمي

.هيفتاغارفلاءلمببالطلادحأماقًايديهمتًامظنم24لكشلانيبي،ةديدجلا
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يفرثكأبالطلاقمعتعم،مظنملاىلإىرخأرصانعةفاضإملعمللنكمي،دعباميف

نإو،تاحلطصملانمًاديزمبالطلاملعتيامدنعتاملكلادرسمعسوينأنكميو،ميهافملا

يطعتف،يئاهنلامييقتلانمًاءزجهتفصبمظنملااذهفيظوتاهنكمي،سالجودةسنآلاتدارأ

تارابعلابهتئبعتمهيلإبلطتو،ةيساردلاةدحولاةياهنيفةغرافلاكشأبًامظنمبالطلا

.ةبسانملاموسرلاو

2.4لكشلا

Inspiration جمانربفيظوتبهتاغارفةئبعتدعبيديهمتمظنم

تاملكلاةمتاق

زجاحسوق

نينرطغض

دشىوققلعم

يكبشلتفىوق

يلصألامسجلليعيبطلازازتهالاعمقفاوتيةيجراخةوقببسباممسجخيبزازتها

ءاوتلاواتارودةوقلهسلتفلا

هيفرثؤتيذلامسجلالوطةدايزواعيسوتىلعلمعتةوقهسدشلا

هيفرثؤتيذلامسجلاريصقتىلعلمعتةوقهسطغضلا

ةفرعملازيفحتلينهذلافصعلاوميظنتلاتايجمربفيظوتلوانتيرخآلاثمىلإرظننل

لحيفةيساردةدحوتأدب،ةيئادتباةسردميفةملعم:موروكةسنآلا،بالطلاىدلةقبسملا

.ةدقعملاةيضايرلالئاسملالحةيفيكلًاحضاوًامهفاهبالطنوكينأتدارأو،ةيضايرلالئاسملا

.لئاسملالحةيلمعجذومنىلعمهعلطتنألبقمهمهفلًاينيوكتًامييقتيرجتنأًاضيأتدارأو

مهعيزوتلالخنم،لئاسملالحعوضومىلعديدشتلاىلإاهبالطموروكةسنآلاتزفح

لحيفءدبلاةيفيكةعومجملكلتحضوأو،بالطةثالثنمفلأتتاهنملكتاعومجمىلإ

.ةاطعمةيصنةلأسم
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رشعدعبو.ةجيتنلاىلعديدشتلالدبةيلمعلايفتاوطخلاىلعديدشتلامهيلإتبلطمث

Classroomفصلاهباسحىلإتلخدف،سردلانمقحاللاءزجلاىلإمهتهجو،ًابيرقتقئاقد

WebSpirationعقومىلع(www.webspirationclassroom.com)ةشاشةمدختسم

لاؤسلابوساحلاىلعبتكتيهوضرعلاةشاشبالطلاعباتو.ضرعلازاهجوبوساحلا

:ةسيئرلاةركفلانوكيلقحاللا

RapidFireةادأتراتخامث؟ةّيضنةيضايرةلأسملحلاهعبتتنأبجييتلاتاوطخلاام

نمةعومجمفيظوتبراكفأةطيرخديلوتاهلالخنمتعاطتسايتلاو،تاودألاطيرشىلع

فصعلاةيلمعتلوتيتلااهتدعاسمىلإبوساحلازاهجتملسو،لمجلاهابشأوتاملكلا

ةطيرخدلوتRapidFireةادأنألو.ةلئسألاوجذامنلانمًاجيزمةمدختسمبالطللينهذلا

هابتناءاقبإىلعدعاستاهنإف،حيتافملاةحولىلعتاملكلاةعابطعم،ةيئاقلتةروصبراكفألل

بالطلاضرع.ةينقتلابمههابتناتتشتنًمالدب،ينهذلافصعلاةيلمعىلإًاهّجومبالطلا

اهتيؤرنمبالطلانكمتييك:روفلاىلعاهليجستبةدعاسملاتماقو،سامحبمهتاحارتقا

3.4لكشلا

RepidFire ةرادأمادختساب Inspiration جمانرب àلاثم براكفألاعيمجتىلع

نأيغبنييتلاتاوطخلاام ًالمتحملاباوجلااه

؟كريدقتب

ا

الوومهمصاوعهونوتونامعماعEditnوهوووانالعانمماع
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(دابيألا)ّيفكلابوساحلازاهجىلعلاكشألاتاذتامظنملا

iTumesزنويتيآرجتمنمضتي Storeنيملعملاوبالطلادوزتيتلاتاقيبطتلاتارشع

MindMeisterفيظوتنكميفيكلوألالصفلايفتيأردقو.لاكشألاتاذتامظنملاب

.KWLططخمءاشنإل

ةدامبالطلاملعتيامدنعلاكشأتاذتامظنمءاشنإلهتاذقيبطتلافيظوتنكمي

.ةديدج

لاكشألاتاذتامظنملاىلعةرشابمةروصباومسرينأبالطلاونيملعملاةعاطتساب

.ةريثكلامسرلاتاودأىدحإفيظوتبمهبةصوصخملا(دابيآلا)ّيفكلابوساحلاةزهجأنمض

ةسردميفةيوناثلاةلحرمللءايحألاملعةملعمريبجنيدناتسةسنآلا.كلذىلعًالاثمكيلإ

ايالخلانيبتافالتخالاملعتيفبالطلاأدبامدنع،دابيآزاهجبلاطلكاهيفمدختسي

هوظفحيذلادوسألاطخلاب(نف)ططخمفلمحتفمهيلإتبلط،ةاونلاةيئادبوةاونلاةيقيقح

نأدعباهبالطل(نف)ططخمليمحتىلإًاقباستدمعدقتناكو.دابيآلاةزهجأىلعًاقباس

حجانلايفاصلاسيردتللبيتكنمةروصلاتظفحو،ASCDىلعاهباسحىلإلوخدلاتلجس

(AHandbook for Classroom Instruction that Works).حتفمهيلإتبلط،دعباميف

تافالتخالاةباتكمهناكمإبحبصأ،نآلاو.لمعلاةيفلخنوكيل(نف)ططخمرايتخاو،مسرللقيبطت

ىلعًالاثم4.4لكشلانيبي.امهلمهتساردءانثأيفايالخلانمنيعونلانيذهنيباهمسرو

.بالطلادحأهمسرمظنم
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4.4لكشلا

(دابيألا)يفكلابوساحلازاهجىلعمسرقيبطتفيظوتبىشنأ:(نف)ططخم

هتنانالا
يولخءاشغاهلةيلخلاةاون.ءاشغبةيلخللةاوندجوتال

-- ةاونلاةديحو١-–هيلع
رمتسمنسححص-"متيس

ايالخلاةددعتمنوكتنأنكميتاموسوبير

- راطشنالاوأمعربتلابرثاكتت
.سسسسسسسسسحـــصــحــصــم"

ابيمألالثمرمساحصحص"

ناسنإلايفايالخلالثم

ةيميلعتلاطئاسولالك

ةلعافلاقئارطلانم(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاربعتاشاقنلادعت

ثحبلانكل،ًابعصنوكيدقتاشاقنلاهذهمييقتنأحيحص.ةلئسألاوجذامنلافيظوتل

http://rubistar.4teachers.ينورتكلإلاعقوملاىلع(ةنودم)ةيحاتفملاةملكلانع

rgنعةديفمتاميلعتدعاوقلتاحفصلانمًاريبكًاددعيطعينأنكميه

.عوضوملااذه

ةكبشقيرطنعتاشاقنلايفةلئسألاوجذامنلافيظوتةيفيكىلعلاثميتأياميف

:فوفصلادحأسردي،ةيموكحلاةيوناثلاسرادملاىدحإيفملعمرسيهديسلا،تنرتنإلا

يفاهلامعتسالةعئارلاةددعتملاطئاسولانمريثكهيدلناك؟ًانوناقنوناقلاعورشمحبصيفيك

ءانثأيفمهملعتىلإنيهبتنممهئاقبنمو،بالطلاةكراشمرارمتسانمدكأتلادارأهنكل،هسرد

وأ،ىزغملادقفتوأ،للملاببالطلارعشتةليوطمالفأضرعنعداعتبالادارأ،ًاضيأ،ةصحلا

Myعقومىلعتاباسحهتسردمتأشنأ،ظحلانسحلو.ساعنلاىلإمهبيدؤت Big Campus
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(WWW.mybigCampus.com)مهتاباسحىلإلوخدلاليجستمهيلإبلطو.بلاطلكل،

نميقئاثوعطقمىلإاطباررشن،انه.مهبيساوحىلعهفصبصوصخملامسقلالوخدو

جريبنينأرونويلدهعمنم؟ايلاردفانوناقنوناقلاعورشمحبصيفيك:هيفلوانتيةقيقدنيرشع

LeonoreAnnenberg)ةيندملاةيبرتلل Institute for Civics).

ويديفلاءازجأعمقفاوتتةينمززومربناجىلإتنرتنإلاربعجذامنًاضيأرسيهضرع

صوصخملامسقلايفةنودملاىلعاهضرع،اهبلصتتةلئسأنعةباجإلابالطلانمديرتيتلا

تاعامسنيمدختسمهبوساحىلعةدحىلعلكتاهويديفلابالطلادهاش.بالطلاتاباسحب

ةلئسألانعةباجإللمزليامقفوةددحملاةينمزلازومرلادنعويديفلاطيرشفاقيإعم،نذألا

ةلئسألاوجذامنلانمًاديزمعضوو،ةنودملارسيهديسلابقار،ةنودملاىلعملعملااهعضويتلا

.ةحيحصريغميهافميأحيضوتو،ةشقانملازيفحتل

ةسنآلا،ةديدجلائدابملابفيرعتللةيميلعتلاطئاسولافيظوتىلعرخآًالاثمكيلإو

مظنمبءدبلاتررق.Mفرحلااهفصفيرعتلدعتست،لافطألاضايريفةملعم:لشتيم

هيفتثحبو،WWW.SesameStreet.orgعقوملاىلإتبهذف،طئاسولاددعتميديهمت

لمحييذلااهدحأفيظوتتررقو،ةديجلاتاهويديفلانمًاددعتدجو.Mفرحلانع

&Law)(دوقفملاMفرح:ماظنلاونوناقلا)ناونع Order: The Missing M).

،بسحفدوصقملافرحلابفيرعتلايفًاديجًاروديدؤيالويديفلااذهنأتظحالو

عمةيدجبألا)همساًاضيأرخآويديفىلعروثعلاتعاطتساو.ًاضيألسمهنأتدجولب

TheAlphabet)(تيمريك with Kermit)،باعيتسايفاهبالطدعاسيفوسهنأتأر

.اديجعوضوملا

يفةعقاولاةءارقلاةيوازىلإباهذلااهبالطىلإلشتيمةسنآلاتبلط،قحاللامويلايف

تربخأ.ضرعلازاهجبهتلصوأواهبوساحترضحأثيح،فصلاةفرغنميمامألاءزجلا

يبص،طيرشلايف.تيمريكويديفمهيلعتضرعو،ًاديدجًافرحنوملعتيسمهنأبالطلا

نأيبصلاتيمريكربخأ.Mفرحلاةأجفىسنيو،ةيدجبألاةينغأينغيتاونسعبرأرمعب

لشتيمةسنآلاتلقتنا،ةظحللاكلتيف.Mفرحلايسنهنأالإ،ةينغألايفًاعئارناكهءادأ

هابتناتفليليديهمتلامظنملااذهءاجو.(دوقفملاMفرح:ماظنلاونوناقلا)ويديفىلإ
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نمددعىلإتلقتنامث.Mفرحلا:ةصحلاتقونميقباميفهنوملعتيسامىلإبالطلا

.فرحلااذهىلعاهعيمجددشتيتلانيولتلاوصقلاةطشنأ

مدقتنأيف،رشاعلافصللةغللانونفةملعم:نوسبميسةسنآلاتبغر،رخآلاثميفو

Grapesof)بضغلاديقانعةياورمهتءارقىدلًايعجرمًاراطإاهبالطل Wrath)نوجل

تنيوبروبحئارشضرعلجأنمضرعلازاهجتمدختساف،لohnSteinbeck-كبنياتش

.ريبكلاداسكلاةلحرملالخنيدرشملاعرازملالامعلةيشيعملافورظلارهظتروصل

نيذلا،ةصاخةروصباهبالطنمنيرسوملادعاستسةيرصبلاروصلانأةمزاجتناكو

يتلاباعصلانعلضفأةركفمهيطعتو،سأيلاوأعوجلانعةيقيقحةركفمهيدلتسيل

(DustBowl)ةيرابغلافصاوعلاةبقحروصنأاهملععمو.نمزلانمةبقحلاكلتتقفار

ًاثحبترجأ.مهيفربكأًاريثأتمليفلاكرتينأعقوتتاهنأالإ،اهبالطىدلًاعابطناكرتتس

امعحضوأةركفاهبالطيطعتساهنأترعشةّدععطاقمتراتخاو،لجوجتاهويديفىلع

تنرتنإلاربعويديفعطاقمداجيإنكمي.ةيرابغلافصاوعلاةبقحلالخةايحلالكشهيلعناك

:ةيتآلارداصملانم

Discovery Education Streaming 6

<

http://streaming discoveryeducation.com

طاشنةيادبيفيديهمتمظنمءاشنإلةيميلعتلاتاهويديفلانمةعومجملاهذهمادختسا

The..(تنرتنإلا)تامولعمللةيملاعلاةكبشلاتاظوفحم4 Internet Archive

www.archive.org

ىلإاطبارلثميوهو،نيرشعلانرقلانمويديفلاعطاقمنماريثكردصملااذهيوحي،اضيأ

Hometothe"Way)تنرتنإلاتاظوفحمو(نمزلاةلآ) Back Machine" and Internet

. ( archives
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Google..لجوجويديف6 Video

http://video.google.com

ويديفلاعطاقمنعثحبتايلمعلجوجنميعرفلاءزجلااذهيرجي،ةصاخةروصب

.ةيحاتفملاتاملكلالاخدإب

Watch..نآلادهاش4 Know

www.watchknow.org

.نيملعملبقنمةحرتقملاةديجلاتاهويديفلانمفالآلاتائمدوجوبليلدلااذهفصتي

.ةبسانملاتائفلانمضاهفينصتو،اهيلعةقفاوملاو،اهضارعتسايكيولاتاحفصربعيرجيو

Creative..ماعلاعادبإلا« Commons

WWW.Creativecommons.com

.ةركتبملالامعأللخسنلاقوقحلاجميفةرّسيمتانوذأيطعت،ةيحبرريغةسسؤم

لامعألاو،تاوصألاو،روصلا–ةنرملاخسنلاقوقحتاذداوملانعاذهثحبلاكرحمثحبي

.ماعلافيظوتللساسألايفتعضويتلا–ةبوتكملا
ال

ةيلعافتلاميلعتلاتاودألك

،كلذىلعلاثم.بالطللةيديهمتتامظنمًاضيأرفوتنأةيلعافتلاميلعتلاتاودأناكمإب

دهاشتيتلامورجلانعًاسرداهفصيطعتتناكيتلاسداسلافصلاةملعمزرويلةديسلا

يكلفدصرمىلإمهذخأًالعفتدارأدقو،بكاوكلاو،مّدُسلاو،جوربلانعو،ًاليلءامسلايف

اهتقطنمطيحميفةديقمةيناديملاتالحرلانكل،مّدُسلاوبكاوكلاةيؤرنماونكمتييك

،(دابيآلا)ّيفكلابوساحلاةزهجأنمةعومجمبًاثيدحاهفصدّوز،ظحلانسحلو،ةيميلعتلا

.مهعيمجاهبالطلةزهجألاهذهىلعStarChartقيبطتليمحتلةمزاللاتابيترتلاترجأف

اذإجوربلاومّدُسلاوموجنلاوبكاوكللةقيقدةروصىلعلوصحلااهبالطلقيبطتلااذهحمسي

ديدحتماظنبطبترمقيبطتلانألو.ءامسلاهاجتابمهبةصوصخملادابيآلاةزهجأاولمح

نممغرلاىلعحوضوبًاليلءامسلاةيؤربالطلاناكمإبنإف،دابيآلازاهجىلععقاوملا

تابلاطىدحإ،نيلشأتنكمت،ةعرسبو.(5.4لكشلارظنا)ةريهظلادعبامناكتقولانأ
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ةنّوكملاموجنلانيبطبرتيتلاطوطخلاو،سيرالوبيبطقلامجنلاداجيإنم،زرويلةديسلا

Starلامعتسابو.قفألاطخةيؤرنمتنكمتاهنأىلإةفاضإ،رغصألابّدلاةعومجمل Chart

اهتلواحميفهنعثحبتنأبجيامعريثكبلضفأةركفنيلشأىدلحبصأ،ًايديهمتًامظنم

ىلإاهزاهجذخأتنأاهناكمإبذإ،نيمداقلانيعوبسألاىدمىلعاهتيبيفجوربلاديدحتل

Starضرعنيبنراقتللزنملا Chartاهبجاوذيفنتباهلحمسياذهو،ًاليلةيقيقحلاءامسلاو

.ةمئاغلايلايللايفىتحيلزنملا

ةيعامتجالاةيعجرملاتامالعلا

ةيعجرملاتامالعلاةمدخفيظوتبةيديهمتلاتامظنمللرداصمعيمجتبنوملعملاركفيدق

يفروكذملاوحنلاىلع،ددحمعوضوملDigoةعومجمءاشنإمهناكمإب،ًالثمف.ةيعامتجالا

ةيميلعتتايوتسموأ،نيعمىوتحمىلعدّدشتتاعومجمءاشنإمهناكمإبو.ثلاثلالصفلا

(ةيحاتفمةملك)وأ(ًامسو)ردصملكىطعينأنكميو،ةددحمتاعورشمىلعوأ،اهنيعب

)tag(–ًامسواهنيعبرداصماوطعينأنيملعمللنكميلب،ردصملاتايوتحملًافصوينعيو

.BrainPOPJrمليفظفحنكمي:يتآلالاثملاانهركذنو،ةديجةيديهمتتامظنماهتفصب

«ch»ةيحاتفملاتاملكلافيظوتبراغصلالافطألاميلعتلDiigoةعومجميف«ch»ءزجلاىلع

.(يديهمتمظنم)«AdvanceOrganizerو(ةددعتمطئاسو)(multimedia»و

يتلارداصملاعيمجتلDiigOةعومجمءاشنإةيوناثةسردميملعمنمةعومجمتررق

أشنأنأدعبو.هنوسردييذلامولعلاجاهنميف(ونانلا)ةينقتجمدىلعمهدعاستنأنكمي

NanoTeachمسااهيلعقلطأةعومجمءاشنإىلإمهدحأدمع،DiigOىلعًاباسحملعملك

نيملعملااعدمث.اهيفنيكراشملانماوناكو،MCRELاهبماقيتلاةيثحبلاةساردلامساىلع

:طبارلاىلعرداصملانممهتعومجمداجيإنكمي.هتعومجمىلإمامضنالاىلإنيمتهملا

.http://groups.diigo.Com/group/nano_teach
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5.4لكشلا

Starجمانربىلعةشاشللةطقل Chartرغصألابدلاةعومجموسيرالوبيبطقلامجنلانيبت

LAT 39.0321

05

امك

2011

LOR 104.899W

.. -

عي
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ىسماخلالصفلا

يوغللاريغليثمتلا

ليثمتلةينهذلاروصلافيظوتىلعبالطلاةردقززعينأيوغللاريغليثمتلانأشنم

ةروصلاك)ةيوغلريغو،(ةغللاك)ةيوغل:نيتقيرطبنزختةفرعملانإ.اهحرشوةفرعملا

نمنيعونلاالكنومدختسينيذلاصاخشألاددعدازاملكو،(يداملاساسحإلاوةينهذلا

ضرعي،ةداع،اهركذتىلعواهنمضتتيتلاتامولعملاسرادتىلعمهتردقتداز،ليثمتلااذه

ىوتحملانعبالطلاىلإاوثدحتينأامإمهنأيأ،ةيوغللااهتروصبةديدجلاةفرعملانوملعملا

امدنعو،مهسفنأبديدجلاىوتحملااذهنعةءارقمهيلإنوبلطيوأ،ديدجلا(عوضوملا)

حبصت،ًاضيأةيوغللاريغتاليثمتلافيظوتىلعبالطلاةدعاسملمهتطشنأنوملعملاعسوي

روصلاةجلاعملمهيدليعيبطلاليملانمنوديفتسيمهنأل؛ىوقأمهليصحتيفتاريثأتلا

تاراهملاوتايوتحملاىنعمءانبىلعمهدعاسياذهو،(Medina,2008–انيديم)ةيرصبلا

جذامنلاوةينايبلاموسرلامدختسُت،ًالثمف.دعباميفلضفأةروصباهركذتيفواهنوملعتييتلا

،اهتدهاشمبالطلاناكمإبسيليتلارهاوظلاليثمتىلعةدعاسمللمولعلاوتايضايرلايف

بالطلاناكمإبو.تالعافتلالالخبيترتلاكلذرييغتةيفيكو،تائيزجلايفتارذلابيترتلثم

ميظنتللاكشألاتاذتامظنملالثم،ىرخألاتاعوضوملاعمةيوغللاريغتاليثمتلافيظوت

تاليثمتجاتنإوهتايجيتارتسإلاهذهفيظوتلسيئرلافدهلانإ.يركفراطإنمضتامولعملا

اهتداعتساو،اهميظنتو،تامولعملاةجلاعمىلعمهتردقديزتثيحب،بالطلالوقعيفةيوغلريغ

.(73ةحفصلا،2001،كولوبوجنيركيبوونازرم)ةركاذلانم
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:يه،ةيوغللاريغتاليثمتلافيظوتبةيفصلاةسراممللتايصوتسمخانهانيدل

:تايصوتلا

.ةينايبلاتامظنملافيظوت•

.اهبرييغتلانكميجذامنوأ،ةسوسحمجذامنءانب•

.ةينهذروصديلوت•

.(ةيباتكلاروصلا)روصلابةباتكلاو،ةيحيضوتموسروروصنيوكت•

.ةيكرحلاةطشنألايفةكراشملا•

روصلاديلوتىلعةدعاسملاوةينايبلاتامظنملاءاشنإريسيتيفحضاورودبةينقتلاموقت

نأىلإ(1998)ونازرمل(اتيمليلحت)يدعبلاليلحتلاراشأدقو.روصلابةباتكلاوةينهذلا

مجحلدعملصوثيح،بالطلاليصحتيفتاريثأتلامهأدحأكرتيةينايبلاتاليثمتلافيظوت

ثيح،ةيكرحلاةطشنألالمشيو،ومنلاروطيفلازيامةينقتللرخآرودكانهو،1.24ىلإهريثأت

يتلاةديدجلاتايجمربلاوةزهجألانمةيراجتلاقاوسألايفًائجافمًاقفدتمرصنملادقعلادهش

،(physicalSensations)مسجلاساوحربعتامولعملاءاطعإوةباجإلامدختسمللحمست

Nintendoلثم Wii،وXboxKinect.ىلع،يفصلاملعتلاريفوتلةلئاهتاناكمإبدعتيهو

ةينقتيفةيكرحلاةطشنألافيظوتىلعىرخألاةلثمألانمو.دعبققحتتملاهنأنممغرلا

،(ScienceprobeWare)تاسجملاتايجمربو،Lego/Logo(توبورلا)يلآلاناسنإلا

.هتاكرحتومدختسملليفارغجلاعقوملاعملعافتتيتلادابيآلاةزهجأو

يفنيملعمللًانيعمنوكتنأنكمييتلاةينقتلانمةيتآلاتائفلالوانتنس،لصفلااذهيف

تاقيبطت:يهو،اهئاشنإىلعمهتدعاسمو،روصلابةباتكلاو،ةينهذلاروصلاببالطلاديوزت

رداصملاو،ينهذلافصعلاوميظنتلاتايجمربو،اهليلحتوتانايبلاعمجتاودأو،صوصنلاةجلاعم

.ةيكرحلاةينقتلاو،ةيلعافتلاميلعتلاتاودأو،ةددعتملاطئاسولاو،تانايبلادعاوقوةيعجرملا

صوصنلاةجلاعمتاقيبطتكل

روصلاوةينفلاتاصاصقلاةلوهسباوفيضينأبالطللصوصنلاةجلاعمجماربحيتت

وأ،نيئشانءارقعملمعلادنعاميسالوةديفمةيجيتارتسإلاهذهنإ.اهنوبتكييتلاةداملاىلإ

–ليه)ةيرصبلاجذامنلانمةصاخةروصبنوديفتسيمهف،ةيزيلجنإلاةغللانوملعتيبالط
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Hill2006-نيلفو,Flynn).ىلعدعاستتاظحالملاىلإروصلاةفاضإنأًاضيأنيبتدقو

.(1998،ونازرم)اهبظافتحالاوةديدجلاتامولعملامهف

ىلعاهبالطدعاست،لافطأةضوريفةملعم:سريبةسنآلا.كلذحضويلاثميتأياميف

بالطلاىلعهتضرعو،صوصنلاةجلاعملجمانربىلعدنتسمبتءاج.Dفرحلاتوصملعت

pointCentury)حبصيلطخلاعونتريغو،ضرعلازاهجةمدختسم Gothic-26)(وهو

تاملكباوركفينأاهذيمالتىلإتبلطو،(هتءارقدنعًادجًاحضاوراغصلاءاّرقلاهاريطخ

قيسنتتفاضأو،تاملكلانمةمئاقتعبط،بالطلاباجأامدنع.(فرحلاتوصبأدبت

ةصاصقجاردإةيفيكمهيلعتضرعوتداعمث.اهيفCفرحلاىلإريطستلاوضيرعلاطخلا

وهو–رشؤملاعضأ،ةملكلكىلإمسرةفاضإل:ةلئاق،هبموقتءيشلكمهلتحضوف،ةينف

نأدحأعيطتسيله.(Insert)جاردإىلإبهذأمث،ةملكلكمامأ–ضمويهنورتيذلاطخلا

فرحلاىرينم.(1)فرحلابأدبتاهنإ،ديج؟(Insert)جاردإةملكأدبتفرحيأبينربخي

....رطسلاكلذيفةعبارلاةملكلااهنإ،حيحصاذه؟انهةمئاقلاىلعأيف(1)

حيحص.ةصاصقلاةفاضإتاوطخعباتتيهواهذيمالتنيقلتسريبةسنآلاتلصاو

مهنكل،بيرقامعمهسفنأبةصاصقلاجاردإنمةرورضلاباونكمتينلةضورلاذيمالتنأ

ةصاصقلانوراتخيةدعذيمالتتكرتدقو.ةيلمعلاجذومنمهيلعضرعتيهومهتملعمنوري

ىلعاهذيمالتةدعاسملروصلابةباتكلامدختستةقيرطلاهذهبيهو،ةملكلكبناجباهقصلل

.1.5لكشلالثماهئاهتنادعبةمئاقلاودبت.«d»توصلايدفرحلابأدبتيتلاتاملكلاركذت
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5.1لكشلا

(D) فرحلاتالوص:روصلابةقفرمتاظحالم

اهل

2.اهرا"

صقربولسأ

.JupiterimageSةكرش–2012(C)ةينفتاصاصقروص

تادلجميفهنمخسنعضوودنتسملاةعابطسريبةسنآلاةعاطتساب،نآلا

نم،بلاطلكبصوصخملابتكملاحطسىلعتانالعإلاةحولنمض(تيبلاىلإينذخ)

تاملكلاةيؤرهقيرطنعبالطلاعيطتسيرخآناكميأنموأ،اهقصلينورتكلإلاعقوملا

.Dفرحلاتوصبمهركذييوغلريغءيشىلعلوصحلاو،روصلاو

وAudioNoteلثمدابيآلاةزهجألامعتسابهؤارجإنكميهباشمطاشنكانهو

DrawFree،جمانربحيتيثيح،زاهجلااذهىلعتوصلالجسمنمةدافتسالابوأAudioNote

ءازجأنولتت،توصلاليغشتىدلو.هنوملعتييذلاءيشلاتوصليجستعمروصمسربالطلل

نيبي.ًايئاقلتقرزألانوللابيتوصلاليجستلاوأةيريوصتلااقيسوملاعمقفاوتتيتلامسرلا

نيبةقالعلاحيضوتيفAudioNoteجمانرببالطلادحأفيظوتىلعًالاثم2.5لكشلا

.فاصنألاوعابرألاونامثألا
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2.5لكشلا

AudioNote جمانربىلعبلاطلالمعنيبتبوساحلاةشاشلةطقل

ركذتىلعمهتدعاسملربكألابالطلاعماهتاذةينقتلافيظوتبجيلبال،نكميو

اهمهفرهظيتابلاطلاىدحإلًامسر3.5لكشلانيبي،ةديدجلاتادرفملاوتاملكلاوأتايلمعلا

ةيساسألاتادرفملاتلّجسثيح،دابيألاىلعPaperDeskقيبطتلامعتسابءاملاةرودل

.ًاقحالاهركذتىلعاهدعاستيك،اهايإاهملعتىدل

اهليلحتوتانايبلاعمجتاودألك

تاليثمتلاباهليلحتوتانايبلاعمجىلعبالطلادعاستةلعافًاقرطةلودجلاجماربرفوت

.ةيمقرلارهاجملاوتاسجملابناجىلإ،ةيوغللاريغ



حجانلايفاصلاسيردتلاخيبةينقتلافيظوت146

3.5لكشلا

PaperDesk جمانربىلعبالطلادحأهابماقلمع

ةلودجلاجمارب

مدختستجماربلاهذهنأنممغرلاىلعو،ةلودجلاجماربلةيساسألاتاياغلانماهلاخدإمتي

.تانايبلليوغلريغليثمتءاشنإيفةميقةادأنوكتدقاهنإف،لامعألاطاسوأيفًابلاغ

ىلإبسنتةقيرطبولسألااذهبةلودجلاجماربفيظوتيفةلعافلاقرطلانمو

(http://davidwarlick.comكيلرووديفيد –David Warlick)ثدحتمويراشتسا؛

يفجمانربلاطاشننيبت،(http://neic.usgs.gov/neis/gis/ded.aSc)ىكيرمألا

نأاونكمتيملو،هضرعامىلإمهمظعمرظن،(4.5لكشلارظنا)ةيضاملانيثالثلامايألا

،ةلودجلاجمانربىلإتانايبكيلرووبلجمث.ماقرألانملسالسلاهذهنمًاليلقالإاومهفي

XYنيروحملاىلعةرثعبمةطيرخراتخاو،قيسنتلاةداعإتايلمعنمًاليلقىرجأو Scatter)
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plot) XY.يوغلريغلكشىلإ4.5لكشلايفتامولعملاليوحتلةعبتملاتاوطخلايههذهو

.لسكإتفوسوركيامجمانربفيظوتب

http://neic.usgs.طبارلاعضو(FromWeb)تنرتنإلانم<(Data)تايطعمرتخا.1

.gov/neis/gis/ded.aSC

طغضا.اهلكةحفصلاداريتسارايتخالةذفانلاراسيىلعأيفريغصلاسوقلارتخا.2

.(OK)قفاوممث(Import)داريتسا

عوضوملابلصتتالداوميأحسما.ةلودجلاجمانربيفنآلاكتانايبرهظتنأبجي.3

ىلعةعوضومتانايبلاةدمعأنأدكأتو،ةحفصلاعمتدروتسادقنوكتنأنكمي

رتخاو،Aدومعلاتحتةدوجوملاتانايبلاىلعًافلتخمًانولعض.حيحصلاروحملا

Textto)ةدمعأىلإلصن<(DataTools)تانايبلاتاودأ<(Data)تانايب Columns).

،(Delimited)ددحمرتخا.تانايبلافصونعكلأستةذفانرهظتنأبجي.4

. (Next) يلاتلاطغضلامث

ةمالعلثم،ىرخأتارايخيألمهأو،(Comma)ةلصافىلإتاددحملارايتخاريغ.5

نآلاكتانايبرهظتنأيغبني.(Finish)ءاهنإمث(Next)يلاتلاطغضا.(Tab)بيوبت

طخو،يملاعلاتيقوتلاو،خيراتلا:ةيتآلانيوانعلايوحتةيانعبةبترمةدمعأنمض

.قمعلاو،مجحلاو،لوطلاطخو،ضرعلا

كلذبو.اهفذحاو،قمعلاو،مجحلاو،يملاعلاتيقوتلاو،خيراتلانيبتيتلاةدمعألارتخا.6

.طقفضرعلاولوطلايطختانايبىقبتو،طاشنلااذهباهلةلصاليتلاداوملافذحت

لوطلاوضرعلايطخدوجونكل،XYىوتسمدنعتايثادحإلاهذهمسروهانفده.7

امكدومعلابيترتتكرتاذإ،رخآريبعتب.ةياغلاهذهققحيالنيسكاعتمنيناكميف

صقرتخاو،لوطلاطخدومعدّدح،كلذل.ملاعلانمةيبناجةطيرخنوكتتسف،وه

(Cut)،قصلرتخاو،لوطلاطختانايبراسيىلإعقاولادومعلادّدحمث(Paste)بيترتل

.ضرعلاطخدومعهيليًالوألوطلاطخدومعنوكيثيحب،ةدمعألا

راشتنا<(Insert)جاردإراتخاو،نيدومعلاالكيفاهعيمجتانايبلادّدح،ذئدعب.8

(Scatter)>طقفتامالععمراشتنا(Scatterwith Only Markers).

<(ChartTools)ططخملاتاودأرتخا،ًاحوضورثكأكتطيرخيفجذامنلالعجل.9

داعبألاةبسنلفقرتخامث،سوقلالكشراتخاو،(Size)سسايق<(Format)قيسنت
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(LockAspectRatio)>قالغإ(Close).كنكمي.هريبكتلكططخماياوزبحسا،نآلاو

لكشلا<(ChartTools)ططخملاتاودأمادختسا.هرييغتوأهفذحوناونعلارايتخا

.تاحلطصملاليلدلافقإلجأنم(Legend)تاحلطصملاليلد<(Layout)ماعلا

اهّمسو،ةيقفألاوةيدومعلا(AxisTiles)رواحملاتاعبرملغش،اهتاذةمئاقلانمضو

.(Latitude)«ضرعلاطخ»و(Longitude)«لوطلاطخ»

.ةطيرخلايفاهادحإىلعةدحاوةرمطغضلابتانايبلاتامالعنمًايأرتخا.10

يلاحلارايتخالا<(Format)قيسنت<(ChartTools)ططخملاتاودأراتخامث

(CurrentSelection)>رايتخالاقيسنت(FormatSelection).ةمالعلاتارايخرتخا

(MarkerOptions)حبصينأنآلايغبني.(2)ةميقلاىلإهرييغتبرغصأاهمجحلعجاو

.لهسأكتطيرخيفجذامنلاليلحت

.5.5لكشللًاهباشمهلامتكادعبكططخملكشودبينأبجي

4.5لكشلا

يكيرمألايجولويجلاحسملانمةذوخأملاواهقيسنتلبقةيلازلزلاتانايبلا

Date,TimeUTC.Latitude,Longitude,Magnitude,Depth

2011/08/23,09.37.57 ،5,37.099,-104.711,3,2,5

2011/08/23,07.17.58,4,37,076,-104 ,637,3 ,7,5

2011/08/23,07.01.35 ,1,37,109,-104.55,3,2,5

2011/08/23,06.56.59 ,4,37,110,-104 ,722,3 ,5,5

2011/08/23,06.04.56,1,42,100,142,480,4,8,46

2011/08/23,05.46.19 ,1,37,118,-104 ,622,5 ،3,4

2011/08/23,04.56.52,9,12,010, 44,042,4 ,9, 10

2011/08/23,03.55.57 ,4,14 ,321,-90,055,4,4,22

2011/08/23,03.20.01 ,9,-56,172,-27.076,4 ,9,110

2011/08/23,02.48.52,0,37,056,-104 ,726,3 .0,5

2011/08/23,01.23.00 ,4,33,155,76,839,5 ،1, 42

2011/08/23,00.41.14 .7,22,071,-179 ،193,4 ,6,520

2011/08/22,23.30.20 ,1,37,039,-104,531,4 ,6,5

2011/08/22,22.38.37,7,35,565,-97 ,361,2,5,6

2011/08/22,22.24.53 ,8,52,769,-169 ،84,4 ,6,57

2011/08/22,22.18.50 ,9,-18,291,-177,727,5 ,0,630

2011/08/22,20.12.20 ,5,-6 ،41,103 ,985,6,0, 31

2011/08/22,17.39.38,6,-18,334,168,111,5 .0,37

2011/08/22,16.25.21 ,6,38,552, 69 ،586,4,8,25

2011/08/22,16.02.08 ,1,-18 ،25,-177,966,4 ,6,629

2011/08/22,15.26.11 ,1,37,421,141 ,434,4,4,45

2011/08/22,14.55.32,1,-7,42,128,126,4 ,9,162
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ماقرألانماهلىنعمالةلسلسلصألايفناكاملوحيسف،تاوطخلاهذهملعملاعبتااذإ

ةطيرخلاىلعتانايبلاطاقنةيؤرنمبالطلانكمتيسو.تانايبلاكلتليوغلريغليثمتىلإ

:ةيتآلاةلئسألانعةباجإلانماونكمتيل

؟ءاوتسالاطخلثمييذلاطخلاام•

؟سيئرلالاوزلاطخلثمييذلاطخلاام•

؟نايشولأرئازجعقتنيأ،اكسالأيف•

؟اينروفيلاكيفعدصلاطوطخعقتنيأ•

؟(رانلامازح)ةيؤرنكميله•

قطانميفاهتريظننمربكأقطانملانمضعبيفتانايبلاةفاثكلعجييذلاام•

؟ىرخأ

ثراوكلابقلعتياميفةجرد150لوططخةمالعدنعةريبكلاطئارخلارهظتفيك•

؟رابخألايفترهظيتلاةيعيبطلا

5.5لكشلا

لسكإتفوسوركيامخيبتئشنأ،ةيضرألاةركلاىلععدصلاطوطخلةروص

80- .

.هنم60.
م...هو

نووي.يج.و

هعم.40ةتي.ةمهمهعيفي

ةsههوههوزت":ه...
وهو.""سمام"

ةوقحةجية20--يتي

هذه"ةيايف"

2.0 . ٩اعضيه
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.طاشنلااذهيفةديجةجيتنيطعتنأنكميةلودجلاجماربيفىرخأةينقتكانهو

مث،تانايبلاليجستبالطللحمستInspireationجمانربيفInspireDataةزيمف

تارايخكانه.(PlotView)ةطيرخلاةنياعميفةيوغلريغروصوزومرباهزرفواهميظنت

Stack)ةيمكارتلاتاططخملاو،(Venndiagrams)نيفتاططخم:يه،كلذلةّدع

graphs)،ةفلتخمقرطبداوملاةيمستبالطللنكميو.ةيرئادلاةينايبلاموسرلاو،

ةطيرخلاعونو،مسالابسحباهزرفوتانايبلاتائففلتخمديدحتل؛ناولأجماربقيبطتو

.ططخملاوأ

تامولعملانعثحبلاببالطللحامسلافصلاةفرغيفةينقتلاتالامعتسالضفأنمو

مولعلاةملعم،رجيرفةسنآلاتناكول،ًالثمف.يدقنوحنىلعريكفتلاوفلتخموحنىلع

نعتانايبنعثحبلااهبالطىلإتبلطو،ةيديلقتملعتةئيبيف،عساتلافصللةيعامتجالا

ىلإليجاهتبلاطتبهذل،امهنيبةيداصتقالاتافالتخالاداجيإو،نيصلاوةدحتملاتايالولا

تناكو.ةدعتاونسلبقةثيدحدعتتناكتانايببتءاجوتامولعملانعتثحبو،ةبتكملا

لواحتو،تاحيملتلافالآنيباهزرفتلدلبلكصوصخبتامولعمنعتنرتنإلاىلعثحبتس

نكميلضفأةادأةمثنكلو،تنرتنإلاةكبشاهضرعتيتلاةلئاهلاتانايبلاتاعومجممهف

نل،اهلامعتساب.WolframAlpha(WWW.Wolframalpha.Com)اهنإ؛انهاهفيظوت

صصخملاليطتسملايف(نيصلاوةدحتملاتايالولا)تاملكةعابطالإليجىلعنوكي

نيدلبللةيلاحلاةيداصتقالاتانايبلانمةحضاوةعومجمةرشابمرهظتل،لاؤسلل

دعيمل،ةنهاروةحيحصتانايبنعثحبلايفاهتقولجيضمتنأنمًالدبو.(6.5لكشلا)

نألاثملاليبسىلعظحالتسو.ىنعملاداجيإلواحتوتانايبلايفرظنتنأالإنآلااهيلع

ةئفيفالإ،تائفلامظعميفيلاوتلاىلعيناثلاولوألاوهنيصلاوةدحتملاتايالولابيترت

نيحيف،نيرشعلاةبترملايفةدحتملاتايالولاتءاجثيح؛درفلليلامجإلايلحملاجتانلا

يلحملاجتانلليقيقحلاومنلااندخأاذإ،نكلو.نيثالثوًاتسوةئمةبترملانيصلاتلتحا

ةبترملايفنيصلاونيرشعوعبسوةئمةبترملايفحبصتةدحتملاتايالولانإفيلامجإلا

لمتحملابيترتلانعةيضرفعضويفأدبتنأليجلنكمي،تانايبلاهذهيفرظنلابو.نيرشعلا



151
...يوغللاريغليثمتلا

نيصلاوةدحتملاتايالولانملكليلامجإلايلحملاجتانلانيبنراقيwolframAlphaططخم

6.5لكشلا

ةيداصتقالاصئاصخلا

نيصلاةدحتملاتايالولا

ًايونسرالودنويلرت5.308ًايونسرالودنويلرت14.6يلحملاجتانلا

(ًايملاعيناثلابيترتلا)(ًايملاعلوألابيترتلا)يلامجإلا

ماعنميناثلاعبرلاتاريدقت)|(2010ماعنميناثلاعبرلاتاريدقت)

(2010

ًايونسرالودنويلرت9.418ًايونسرالودنويلرت14.6يلحملاجتانلا

(ًايملاعيناثلابيترتلا)(ًايملاعلوألابيترتلا)يفيلامجإلا

ماعنميناثلاعبرلاتاريدقت)(2010ماعنميناثلاعبرلاتاريدقت)قفاكتلا

(2010

ًايونسرالودنويلرت4.327ًايونسرالودنويلرت14.7يلحملاجتانلا

ةميققفوىلعلدعممقرلا)رالودلاةميققفوىلعلدعممقرلا)يلامجإلا

(2008ماعليكيرمألارالودلا(2008ماعليكيرمألايقيقحلا

(ًايملاعثلاثلابيترتلا)(ًايملاعلوألابيترتلا)

ًايونسدرفللرالود3920ًايونسدرفلل46000يلحملاجتانلا

(ًايملاع136بيترتلا)(ًايملاع20بيترتلا)|درفلليلامجإلا

ماعنميناثلاعبرلاتاريدقت)(2010ماعنميناثلاعبرلاتاريدقت)

(2010

ًايونس%9+ًايونس%2.5+يقيقحلاومنلا

(ًايملاع20بيترتلا)(ًايملاع127بيترتلا)يلحملاجتانلل

(2008) )2010 ماعنملوألاعبرلاتاريدقت)يلامجإلا

0.415 0.408 ينيجرشؤم

(ًايملاع63بيترتىلعأ)(ًايملاع69بيترتىلعأ)

(2005) (2000)

ًايونس%0.7–ًايونس%0.36–راعسأمخضت

(164يملاعلابيترتلا)(157يملاعلابيترتلا)كلهتسملا

(2009) (2009)

%4.3 %9.26 ةلاطبلالدعم

(ًايملاع144بيترتىلعأ)(ًايملاع65بيترتىلعأ)

(2009) (2009)

hina(2011لوليأ/ربمتبس14خيراتبتذخأ).

http://www.wolframalpha.com/input/?i=United--States-4-and--C:ردصملا

اهربخأًاعقومانيلاهتقيدصتمدختسا،WolframAlphaليجتمدختسانيحىفو

(www.gapminder.orgوه،اهدلاوهنع Gapminder).لثموWolfram Alpha،تلصح

تانايبًاضيأاهلرهظأهنكلو،نيدلبلانعةيداصتقاتانايبىلعGapminderعقومنمانيل

2014ماعىتحةعقوتمتانايبىلإًالوصو1856ماعنمأدبتليوطلاىدملاىلعةيخيرات
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،نمزلاعمنيدلبلانيبةوجفلاتريغتفيكحوضوبىرتنأتعاطتساو.(7.5لكشلا)

.ةيفرعمةنيبىلإدنتستةيضرفعضولةيخيراتلاتاهاجتالاومويلاتانايبتمدختساو

7.5لكشلا

نيصلاوةدحتملاتايالولانيبنمزلاعميبسنلايداصتقالاومنلانيبيGapminderططخم

لودجةطيرختولمعتستفيكاحتموسرلاكلراشتحتةشاشلالماك

َي

َيَيَي

g

. BH اهلنعال

400 1000 2000 4 000 10 000 20000 40000 100 oOo . مجحلاةعونتمرداصم8

. . ناكسلاعومجملاهب

B63.1-------------860.-مكO8=ةيصعتسي

ًادبادحااك194919291999)2000198019601940192019001880ملLكلتاراسميف
- . - ةخةيك

.تيتسدتي

Gمادختسالاطورش2009لجوج

ًاريرقتاوهنأو،تانايبلاعمجيفمهتقواوضمأفصلايفبالطلانمًاضعبنأنيحيفو

ليلحتيفامهتقوانيلوليجتلغتسا،ةقدبنيدلبلاالكليلاحلايلامجإلايلحملاجتانلانيبي

نعتايطعمىلعءانبلبقتسملايفتانايبلاهذهةميقلتاعقوتنمضتتريراقتعضوو،تانايبلا

ةيفرعمتايوتسمىلعنالمعتاتناك،تانايبلاعمجبءافتكالانًمالدبو،ةيخيراتلاتاهاجتالا

.اهمييقتوتانايبلاهذهليلحتلىلعأ

ةيمقرلارهاجملاوتاسجملا

ةلأسمزواجتببالطللحمستيتلاتاودألاريفوتوحنًاليوطًاطوشةينقتلاتعطق

ةيمقرلارهاجملاوتاسجملاف.ديلابةينايبلاتاططخملاولاكشألامسرو،ةرركتملاتاباسحلا

نمبالطلانكمتيتلاويديفلاو،(يفارجوتوفلا)يئوضلاريوصتلافئاظونمضتتمويلا

لجأنم–يوغللاريغليثمتلاعاونأنماهنمضعبو–روصلاوتامولعملاىلعلوصحلا

.اهمييقتواهبيكرتواهليلحت
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نكمينكلو،مولعلاسرديفةديفمتاودأنوكتسرهاجملاوتاسجملانأحضاولانم

يساردلاجاهنملازيزعتلاهلكةيسردملاتاررقملايفتاودألاهذهنمءازجأفيظوت

فئاظونمةيعامتجالاتاساردلاوةغللاتاراهمتاررقمديفتستنأنكمي،ًالثمف.ًاضيأ

،ةيحرسملالامعألاجاتنإيفةيمقرلاتاسجملااهرفوتيتلاويديفلاويفارجوتوفلاريوصتلا

اقيسوملاسوردلنكميو.ةيليثمتلادهاشملاةداعإتايلمعو،ةيجولويبورثنإلاتاقيقحتلاو

سورديفسجملاتانايبفيظوتنكميكلذك.اقيسوملاليلحتيفةيتوصلاتاسجملامادختسا

انهمدختسنساننكل،تالداعمللةينايبلالاكشألامسرىلعةيلمعةلثمأحيضوتلتايضايرلا

لوانتي،لوألا:ةينقتلانمنيطبترملانيعونلانيذهلامعتساحيضوتلمولعلايفنيعوضوم

ريفوتحيباصمنيبةءاضإلاوةرارحلاتاجردةنراقميفةيمقرلاتاسجملالامعتساةيفيك

رهاجملافيظوتةيفيكرخآلالوانتينيحيف،ةجمدملاوةجهوتملا(تنسرولفلا)ةقاطلا

روصعنمةريغصلاتايرشقلاو،صومعدلاو،لاتسيركلاروليطامنأنملكةسارديفةيمقرلا

.ضرألاىلعتشاعيتلاعاونألامدقأنيبنميهيتلاو،خيراتلالبقام

ةدرجملانيعلاباهتءاضإوحيباصملاةرارحةجردةساردبالطلاعيطتسي،لاحلاةعيبطبو

نمو.امموييف(ةروطتمةينقت)ناكامهنملك،تيقوتلاةعاسويداعلاةرارحلانازيموأ

يتلاتانايبلاعمجتةينايبموسرءاشنإلةنولملامالقألاوينايبلامسرلاقاروأنولمعتسيّمث

ىلعريبكيبيرقتينايبططخممسرلةرطسملابتامولعملاهذهراهظإمهنكميمث.تدصر

ملعتدقانمًاريثكنأعقاولاو.ديكأتلكبةميلسبيلاسألاهذهو،تاقصلملاحاولأنمةعطق

ةثيدحلاةينقتلاةبعجيفنأةلوهسبىرننأعيطتسن،كلذعمو.اهتاذقئارطلاهذهمادختساب

بالطللنكمي،لثملابو.ضرعلالكشو،ليلحتلاو،ةقدلاو،ةيافكلاثيحنم،هفيضتلًاريثك

طاشنلااذهززعييمقرلارهجملانكل،ةربكمةسدعبصومعدلاوألاتسيركلارولبةبقارم

ليجستو،ةيمقرتايمستلاخدإو،ةكرحتمريغروصذخأانلحمستمويلاةينقتف.ديعبدحىلإ

يطعتو،ةلهسوةعيرسةقيرطاهنإ.يميدقتضرعيفةجتانلاروصلالامعتساو،ويديفعطاقم

.فرتحملامعأاهنأكوودبتجئاتن

ةيمقرلاتاسجملا

.كلابىلعرطخينأنكمييملعسايقيأبمايقلليمقرلاسجملابتانايبلاعمجنكمي

اهتاططخممسرو،اهليلحتوتانايبلاليجستلجمانربةداعهقفاري،سجملازاهجءارشدنع
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للملااوسنينأمهنكمي،ةينايبلاتاططخملامسرتايساسأبالطلاملعتينأدعبو،ةينايبلا

،ًاليوطًاتقوقرغتستتناكيتلا،ةينايبلاتاططخملليوديلامسرلاةيلمعقفاريناكيذلا

نيمدختسمةلأسملالحبةرشابماوؤدبيل،تانايبلالاخدإيفءاطخألاباكترانملختملو

،HOBOو،PaScoو،Vernierلثمةريثكتاكرشدوجونممغرلاىلعو.ايلعلاريكفتلاتاراهم

ريصقيكبشلاطبرلابًايكلسالتانايبلالقنلثم،تالاجملافلتخميفةصصختمFourierو

تاذةددعتملاةيئادتبالاتاسجملاو،ليوطلاىدملاىلعتانايبلاليجستو(ثوتولبلا)ىدملا

مسرةروصىلعاهعضووتانايبلاعمجمدختسمللحيتتاهعيمجاهنإف–ةددعتملافئاظولا

.ليلحتلانمديزملاهعاضخإةيغبينايب

ديسلابالطىرنانهو.سردلايفةيمقرلاتاسجملافيظوتىلعلاثميتأياميف

سرددعبيباناديسلامهيلإبلطثيح،يملعقيقحتيفنيكمهنمنماثلافصلايفيبانإ

بالطللحضو،ةيكرحلاوةيلاقثلاةنماكلا:نيتقاطلانيبةقالعلااوعقوتينأةقاطلاعاونأيف

:نيتقاطلاةلداعمبنينيعتسمPaSCOةكرشنمSPARKVueجمانربفيظوتةيفيك

KE=2)ةيكرحلاو(PE=mph)ةيلاقثلاةنماكلا mv)نيذهنيبةقالعلاةنراقمل

اوناكو.(ةعاسلاصاقر)ساونلاوأةدترملاةركلالثمكرحتممسجيفةقاطلانمنيعونلا

،ًايوديينايبمسريفتانايبلاليجستلتيقوتةعاسلامعتسايضاملاماعلايفاوبرجدق

ديسلالمأو.هليلحتةبوعصىلإةفاضإ،ًادجًاقيقدنكيملو،ًاليوطًاتقوقرغتساهمسرنكل

.تاسجملافيظوتعمماعلااذهسلسأةيلمعلانوكتنأيبانإ

ةنماكلا:نيتقاطلانعتانايبلاعمجلةكرحلاتاسجميباناديسلابالطمادختسا

ةيروفةينايبًاموسر5parkviewجمانربئشنيثيح،8.5لكشلايفنيبموهامك،ةيكرحلاو

مهيدلنّوكت،اهوعقوتيتلاميقلاوةجتانلاتانايبلانيببالطلانراقنأدعبو،تانايبلانم

ًاقحالاهنمةدافتساللةينايبلامهموسربالطلاظفح،ذئدعب.ةقاطلاميهافملقمعأمهف

.ةيميدقتلاضورعلايفاهلامعتسالجأنموأ،مهريراقتيف

باسحيفريثكبلقأًاتقو،تاسجملالامعتسابءاوقرغتساهبالطنأيبانأديسلاظحال

.اهمييقتوةينايبلاموسرلاجذامنليلحتيأ:ايلعلاريكفتلاتايوتسمىلعلمعلا
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Loggerجمانربقيبطتيوحي Lite،ةكرشنمةيئادتبالاةلحرملاذيمالتمئالييذلا

Venier،تانايبلاةيؤرىلعراغصلادعاسيام،اهتءارقلهستةريبكرارزأتاذةينيبةهجاو.

Loggerجمانربو،ًايمقرًاربسم،لافطألاضايرىدحإيفةملعملا:بوكةسنآلاتمدختسادقو

Liteلعجييذلاببسلانعمهلاؤسبتأدبف.لزعلاموهفمباعيتساىلعاهذيمالتةدعاسمل

ةئفادزيفافقلانأبالطلانمضعبضرتفا،زيفافقلامهئادترادنعءاتشلايفةئفادمهيدايأ

ةفرغلاةرارحةجردبوكةسنآلاتأرق،لزعلاأدبمحيضوتو،ةيرظنلاهذهرابتخال،اهتاذّدحيف

بالطلانكل،ىنعمتاذنوكتالدقةيددعلاتاجردلانأحيحص.اهبتكمىلعتاسجملاعضوب

طخلااذهطوبهةظحالمنمنونكمتيسو،ةرارحلاةجردلثمييذلاطخلاةيؤراوعاطتسا

،ذئدنع،غرافزافقلخادسجملابوكةسنآلاتعضومث،ةرارحلاتاجردريغتعمهدوعصوأ

ناكو،زافقلايفهديعضوومهدحأعوطتامدنعنكلو،رييغتيألوصحمدعبالطلاظحال

ديلانأنآلااوكردأو،عفترتتأدبةرارحلاةجردنأبالطلاظحال،هلخاديفلازيالسجملا

اذهلامعتساب،ةرارحلاكلتىوتحازافقلانأو،ًايلعفةرارحلاتجتنأيتلايهزافقلالخاد

اهمهفنوعيطتسيتانايبلةيوغلريغةيحةروصاهذيمالتىلعبوكةسنآلاتضرع،جمانربلا

.تاجردلاوماقرألازومرلحىلإرارطضالانود

8.5لكشلا

PascoنمSPARKvueجمانربلامعتسابعضو،ةيكرحلاوةنماكلا:نيتقاطلانيبنراقيينايبمسر
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ةيمقرلارهاجملا

.بوساحلازاهجىلإروصلاريدصتعيطتسترهاجمرهاجملايعنصممظعمجتني

يتلاةيديلقتلالاكشألايفاهلامعتسانكمييتلاكلتيهةعاربةيمقرلارهاجملارثكأنكل

رهاجملاعتمتت،ةيديلقتلارهاجملافالخىلعو،عقوملايفايوديمدختستيتلاوبكرت

لامعتساب،روصلاطاقتلاكلذكو،ويديفلاعطاقمو،روصلاطاقتلاىلعاهتردقبةيمقرلا

نعبوساحلازاهجباهلصودنعرهاجملاعاونأنمضعبعيطتست،اضيأ،عباتتلاةينقت

ىلعروصلاضرعلةمزاللاةقاطلاىلعلوصحلاوتانايبلالقنUSBلخدمقيرط

رهاجملاوعنصمعيبي،كلذك.تالجملاىدحإيفةلاقموأباتكيفتاحفصلثم،ةشاشلا

Scalarو،Ken-A–Visionو،Konusو،ProScopeلثم،اهعيبيفلمعتيتلاتاكرشلاو

تردصأو.USBلخدمىلعبيكرتللةلباقلاةيمقرلاوةيوديلارهاجملانمةعونتمجذامن

قيبطتلامعتسابيابيآلازاهجىلعروصلالقنيايكلسالارهجماضيأProScopeةكرش

.AirMicroPad

يفوأمهتاقيقحتيفءاوسةيمقرلارهاجملالامعتساهبالطفيلكتملعملاناكمإب

9.5لكشلانيبي.ةيميدقتلاضورعلاوليلحتلاتايلمعلةينايبلاموسرلاوتاططخملامسر

فرعننأليحتسيهنإف،رهظيامكو.ProScopeزاهجبتذخأةيرهجمزابوترولبلاروص

حلصتالو،يداعلارهجملابسانتالتانيعلاهذهنإفكلذك،يرولبلااهلكشةدرجملانيعلاب

يمقرلارهجملاعمامأ.مظتنملاريغاهحطسببسبةيوتسملارهجملاةحيرشىلعاهعضول

لكشيذرؤبداجيإىلعدعاسياذهو.مظتنملاريغاهحطسلةربكمروصطاقتلاكناكمإبف

يتلابئاوشلاومظتنملاريغاهلكشفورظببسبهوشتاهنماريثكنأحيحص.يلاثميعيبط

داجيإعيطتستله.امامتحيحصلكشيذرؤبعضباهنيبدجتنأكناكمإبنكلو،اهيوتحت

؟روصلاهذهيفيسادسرؤب
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9.5لكشلا

ىمقرلاProScopeرهجمبطقتلارولبروص

نيبي.ةيحةيرهجمتانيعلويديفعطاقمجاتنإلةقيرطرهاجملارفوت،كلذىلعالضف

ويديفلاعطقمىفلوألاراطإلارهظي:ProSCOpeرهجمبتطقتلاىرخأةروص10.5لكشلا

موركت

.يرتبقبطيفحبسياصومعد

ريغةيئاملاكربلاتائيبيفشيعيو،يسايرتلارصعلاىلإدوعيقيقدنئاكصومعّدلاو

دوقعلهضويبشيعتنأنكميو،اموينيعستلالختوميوربكيوةضيبلانمسقفيوهو،ةمئادلا

.ىرخأةرمءامةكربلاألمتةريزغراطمأراظتناب

5.10لكشلا

ىمقرلاProScopeرهجمبتطقتلاصومغدلويديفةروص
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ةينقتبمالفأجاتنإبالطللحيتتةيمقرلارهاجملانمًاريثكنأىلإًاريخأريشنو

نمعباتملاريوصتلابةتبنومننيبييقئاثومليفنمًاراطإ11.5لكشلانيبي،عباتتلا

رتووليتسيفةيوناثلاروينوجرتووليتسةسردميفدتسيلجفديسلاىدلمولعلابالطجاتنإ

نمزلاعمتارييغتلاةبقارمنمضتتيتلاتاعورشملاهذهمستتو.اتوسينيمةيالونم

بالطلاناكمإبراص،هيلعو.ةيملعلاةبقارملاتاراهمززعتاهنأبتانايبلاليجستو

رهاجملالضفب،رهاجملانمعونلااذهنودنمدحأاهظحاليلنكيملرهاوظطاقتلا

.. هه

.ةيمقرلا

ينهذلافصعلاوميظنتلاتايجمربلك

اهميظنتوتامولعملافينصتلهست،ةركاذللةدعاسمةزهجأرودةينايبلاتاليثمتلايدؤت

بالطلاىلعةصاخةروصبقبطنياذهو.اهعاجرتساوىدملاةليوطةركاذلايفاهنيزختو

تايجمربيتأتو،ملعتلايفةيرصبلالاكشألاىلعدّدشتيتلاملعتلاطامنأىلعنودمتعينيذلا

ةعومجمداجيإىلعمهدعاستقرطببالطلاونيملعملادوزتلينهذلافصعلاوميظنتلا

ىلإةديدجلاتادرفملانم،ءيشلكليروصتمهفءانبوحنةيفصولاجذامنلانمةعونتم

.ةدقعملامظنلا
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11.5لكشلا

ةتبنومنلعباتتملاريوصتلابمليفنمراطإ

ا

.هههفا
ةيناثنيثالثيفعيباسأةتسعباتتملاريوصتلابويديفعطقم

.دتسيلجفتيبمولعلاملعموةيوناثلاروينوجرتووليتسةملعملصوصخمركش

ةيكذلاحاولألاعممدختسملا)SmartToolSو،InSpirationنملكفيظوتنكمي

SmartBoards)تاودأىتحوSmartArtليثمتو،راكفألاميظنتلسيفوأتفوسوركيامىف

،جذامنللمظنميفلمجلاهابشأوتاملكلالامعتسابأدبتنأكعسوب.يساردلاجاهنملاميهافم

جذامنلاتامظنمةميقنيبنس،ءزجلااذهيف.كرحتميعمسيرصبريوصتباهيرثتمثنمو

،أدبملا/ماعلانوناقلاو(انلاثميفًاعمناعمتجي)يفصولا/يروصتلا:ةتسلااهعاونأب

.ةجيتنلا–ببسلا/ةيلمعلاو،ةقلحلاو،ىنمزلالسلستلاو

ةيفصولا/ةيميهافملاطامنألاتامظنم

ةّدعقرطباهفيظوتلةيفصولاوةيميهافملاجذامنلاتامظنمنيبعمجلاملعملاعيطتسي

وأ،ءيشوأ،ناكموأ،صخشبةلصتملاصئاصخلاوقئاقحلاكلذيفو،ةعونتمتاياغلو

،ىرخألاجذامنلانمرثكأةياهنلاحوتفمهنأبجذامنلانمعونلااذهفصتي،ةدرفموأ،ثدح

داجيإكعسوب.ةيساردلاةصحلاتاشقانملالخهءاشنإبالطلاىلعلهسيهنأىلإةفاضإ
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تادرفملابئاقًالثمرظنا.Inspirationجمانربنمضبلاوقلادلجميفةلثمألانمضعب

.ريكفتلاتاراهمنمضةدعاسملاراكفألابلاقو،ةغللاتاراهمتحتعقاولا

ةدرفملليريكذتلازمرلاملعتفدهبئشنأجذامنللًايفصوًامظنم12.5لكشلانيبي

(vocabularyword mnemonic).عقاولاتادرفملابلاقنملدعمرخآلكشوهو

فصلايملعمدحأهعضو،Kidspirationجمانربيفةباتكلاوةءارقلاةطشنأدلجمنمض

.تادرفملانعةيفصوجذامنءاشنإىلعمهدعاسيًاجذومننوكيلهبالطعمسماخلا

ىلعمهدعاستو،مهملعتةيلمعززعتًاروصاوفاضأمث،تاملكبطاشنلابالطلاأدب

.تامولعملابظافتحالا

12.5لكشلا

Kidspiration جمانرب àمظنم بتادرفملابلاقلامعتسابىشنأ:يفصو/يروصتجذامن

تارابعلاوةيفاقلا

انا

ءكلتيف
زومروروص

ةيدسجلاتاقاعإلاباحصأ

ماعلانوناقلا/ىدابملاطامنأتامظنم

يفةصاخةروصبةديفمىدابملا/ماعلانوناقلاجذامنتامظنمنإف،مسالاريشيامك

نومدختسيتوكسةسنآلابالطناكامل،جذامنلاهذهحضويلاثماذهو.مولعلاوتايضايرلا

.تالداعملاتاقيبطتاومهفينأمهنمعقوتتيهف،ربجلاةداميفةدمذنمةيعيبرتلاتالداعملا
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،طامنأمظنمءاشنإبمايقلا،ًايلزنمًابجاومهيلإتبلطمث،ربجلايفأدبممهتطعأكلذلو

ًاقباساولمعدقاوناكبالطلانألو.لقألايفتاقيبطتلانمةفلتخمةلثمأةثالثنيمدختسم

نيبي.ةرشابمةيفاضإتاهيجوتيأليعادالف،اهتاقيبطتاوحرشوةيضايرلائدابملاهذهىلع

ةينهذلاطئارخلامسرجمانربلامعتساباهتابلاطىدحإهتأشنأطامنأمظنم13.5لكشلا

ىدلاميسالوهلامعتسايفةريبكةلوهسبجمانربلااذهفصتي.http://bubblusعقومنم

.ةطيسبلاةينيبلاهتهجاولضفبةيئادتبالاةلحرملابالط

13.5لكشلا

bubbl.usلامعتسابىشنأ:ىدابملا/ةماعلانيناوقلاجذامنمظنم
ـ.--

ةيعيبرتلاتالداعملاتاقيبطت

وأىلوألاةوقلاىلإةعوفرمتاريغتمتالداعملاهذهيوحت

ىلإليلحتلاةقيرطلامعتساباهلحنكميو،(عبرم)ةيناثلا

.ةيعيبرتلاةغيصلابوألماوع

axةغيصلامدختسي +bx +cعطقلالاكشأتاباسحةيبرك

مخضراظنمفيوجتليبقنملئاسمخيبةديجيهو.ىفاكملا

.زافلتلابصوصخملايعانصلارمقلانحصو،ةقالحلاةآرمو

.ةثيدحلاتالاصتاللةيرورضةيعيبرتلاتالداعملا

ةداملاىلاهدوعلاهنانتماواهرارمتسامدعتسا
S =ot +atنامألاةفاسموأفقوتلاةفاسمباسحلجأنم

(S)ىلإفقوتلاةفاسمةدايزةرورضنيبتيهو.امةبكرمل

.ةعرسلافعاضتتامدنعفعضلا

تاعمتجمتاساردخيبالك؟–د--1ةيعيبرتلاةلداعملاسيس

راودتابنروذببيترتاهيفنوكييتلاجذامنلاخيبو،تاناويحلا

.«ةيبهذلاةبسنلاقفوةتبنلاعذجقاروأوسمشلا

ةينمزلاةلسلسلاجذامنتامظنم

بقاعتلالوانتتتاعوضومبالطلاسيردتلًاعئارينمزلالسلستلاطامنأمظنمّدعُي

ةلحرمللةيعامتجالاتاساردلاةملعم:لبماكةديسلاتدارأ:ىحيضوتلاثماذهو.ىخيراتلا
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تأدبيتلاو،هبةطبترملاثادحألاو(ءاضفلاقابس)ةريتوباعيتسااهبالطنم،ةيوناثلا

مهيلإتبلطو.1975ماعزويوس-ولوبأةلحربتهتناو،1957ماع1كينتوبسيعانصلارمقلاب

ةدوجوملاةلسلسلالثم،ءاضفلاقابسنعينمزلسلستءاشنإل؛InSpirationجمانربفيظوت

عم،ةدحتملاتايالولاويتييفوسلاداحتالاتاثعبنمالكنوضرعيثيحب،14.5لكشلايف

.ةيئاضفلاتالحرلاعاونأفلتخمىلإزومرةفاضإ

ينمزلسلستطامنأمظنمءاشنإمهيلإبلطلالبماكةديسلاعيطتست،كلذنمًالدبو

اهايإمهتطعأيتلاةينقتلاتاحيملتلانمو،درووجمانربىلعمسرلاتاودأمادختسابهباشم

ماسجألامسر<(Grid)ةكبش<(Draw)مسررماوألاةلسلسلالخنمةكبشلافيظوت

Snapobjects)ةكبشلايف to grid)مسرو(Draw)>ةكبش(Grid)>طوطخضرع

Displaygridlines)ةشاشلاىلعةكبشلا on screen).ةديسلامهيلعتراشأكلذكو

،درووجمانربنمضةعقاولاةينفلاتاصاصقلابةصوصخملاثحبلاةادألامعتسالبماك

ىلعتنرتنإلالالخنموأ(ClipArt)ةينفةصاصق<(Insert)جاردإلالخنم

روصلانأدكأتلامهنكميثيح،http://office.microsoft.com/clipart:طبارلا

نيناوقبمازتلالانوملعملاقبطينأبجي:ةيكلملاقوقحبةديقمتسيلاهوراتخايتلا

ةنطاوملا)يفتاسرامملالضفأمهلاونيبينأو،بالطلاىدلهقيبطتةبقارمو،ةيكلملاقوقح

بالطلاىلإةبسنلاباهفيظوتوةيمقرلاتايوتحملاخسنتلعجمويلاةينقتنإذإ،(ةيمقرلا

نوملعملاعيطتسي،نكلو.ةيكلملاقوقحبةيمحملاداوملاكلذيفو،ىضمتقويأنملهسأ

ةيصنلسالسنمضتيثحبءارجإلالخنمةيبدألاتاقرسلاطبضلاهتاذةينقتلافيظوت

فيظوتمهبالطاوملعينأىلعنيملعملاثحنانهنحنو.تنرتنإلاةكبشربعبالطلالمعنم

ةينقتلارظنا،تامولعملانمديزمل،ةيكلملاقوقحنيناوقبمازتلالاو،ةنامأبةكبشلاهذه

Technology&Learning's)ملعتلايفةيكلملاقوقحو Copyright)نيملعمللتاهيجوتو

FairUse)نمألافيظوتلانع Guidelines for Teachers)،عقوملاىلعةدوجوميهو

.http://www.techlearning.com:ينورتكلإلا
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14.5لكشلا

Inspiration جمانرب àمظنم بئشنأ؛ةينمزلاةلسلسلاجذامن

gpuيلايفةيل

es"ال":--ةعت

جي":-مصاومومهتدصهتحت

هوج":دده
":كعا

جلاةكرح
جي-61و-

َي=ةعومجم:ةصاختاكرحلا

- يتات:-صموي
ةدحتملاتايالولار6-

و":رصموجمج

ايبيل
ءاضفلادئارةمهم::-جدجموجمج

: -rrrr

raمه":-هدك

عمسلاىلعطوبهلاةمهم

يعانصلايناضقلارمقلا

تاقلحلاطامنأتامظنم

،نكامألاو،صاخشألانمًاريبكًاددعنمضتتةدقعمثادحأفصولةديفمتامظنملاهذه

نمعونلااذهنمضتيو.ثدحللةماعلاةركفلايفاهعيمجمهستيتلاتايلمعلاو،ةنمزألاو

ىتلاءاضفلاقابسةمهملدادتماانهانلاثمو.ىنمزلسلستلًاجذومنًاضيأةينايبلاتامظنملا

،ةينمزلالسالسلاتاذتامظنملالضفأدحأتراتخاثيح،اهبالطللبماكةديسلااهتفلك

يفترثأيتلاةددعتملالماوعلاةشقانملديدجتاقلحطامنأمظنمنمًاءزجهتمدختساو

جمانربيفهتعضومث،15.5لكشلايفنيبملامظنملالبماكةديسلاتأشنأ.ءاضفلاقابس

Transfer) صوصنلاجلاعمىلإلقن > )File( فلم:رماوألاةمدختسمدرووتفوسوركيام

to Word Processor).ًاطبارتأشنأو،ضرعلازاهجبمظنملااذهتضرع،سردلالالخو

قيرطنعدرووتفوسوركيامجمانربيفتاقلحلاجذامنمظنموةينمزلاةلسلسلانيبايبعشت

Place)انهدنتسملااذهعض<(Hyperlink)يبعشتطبار<(Insert)جاردإ:تاميلعتلا

in This Document)<ءاضفلاقابسلةينمزلاةلسلسلا(SpaceRace).



حجانلايفاصلاسيردتلاخيبةينقتلافيظوت164

15.5لكشلا

Inspiration جمانرب àمظنم بئشنأ؛ةقلحلاجذامن

يتييفوسلاداحتالانيب نيبرمتسأ

ةدحتملاتايالولاونيماع

1975ـ1957

يسيئرلكشب

Nحةدملا لودلاةيمل)(

لالخثدحليصانت

موصتقولا=نادحالا ةيملاعلابرحلااولادسنادحالا

ةيناثلا

لثمةينقتلاوءاضقلافاشكتساخيبتاروطتلا

.ضرألابكوكرايسمورمقلاحطسىلعطوبهلا

ةزهجأتثدحايتلاىرخأتاينقتلانمو

.ةيوجلالاوحألابؤبنتلاوتالاصتالاوبوساحلا

يتييفوسلاداحتالانيبةيسايسويجتارثرث

يذلاةموكحلالكشامةدحتملاتايالولاوقباسلا

.ينقتلامدقتلاىلإةبسنلابلضفألاوهناك

تفاركرفوتسيرك

نيممصملاريبك-ليئاخيمةيعانصلاةلاكوثبخيراوصلاملاعاريطلاريدم،روينوج

فيلوروكيغريسفوريموخيتنواربنودريريفاسلف5موي

ءاضفلادئارءاضفلادئ

نيراغاغيرويغنورتسمرألين

ةجيتنلا–ببسلا/ةيلمعلاطامنأتامظنم

.ةجيتنلا–ببسلا/ةيلمعلاطامنأمظنم16.5لكشلايفنيبملاريخألالاثملالوانتي

ةسلجيفنيدجتسمعمفادهألاةشقانمةيوناثلاسرادملاىدحإيفهجوملهتساثيح

،ةميلسلاطيطختلاتاسراممةيمهأمهللصويل:مظنملامدختساف.ةيعامجةيراشتسا

دعاستةيرصبلاةروصلاف.مهنملكتاجايتحابسانيمظنمءاشنإبمايقلاىلعمهعجشيو

مهتايحيفةقحاللاثادحألابةيوناثلاةسردملايفاهنوذختييتلاتارارقلاطبرىلعبالطلا

شاقنلازفحيالمظنملااذهو.ةحمليفةجيتنلاوببسلانيبةلمتحملاتاقالعلامهلنيبتاهنأل

.ًاضيأههجويلب،بسحف



165...يوغللاريغليثمتلا

16.5لكشلا

درووتفوسوركيامخيبىشنأ:ةجيتنلا–ببسلا/ةيلمعلاجذامنمظنم

وأبردتلايدهجىصقألذبيتاجردبيترت

ملعتلايفةكراشملاSATيرابتخايفةبوعصلاقفو

ينواعتلاACTوتاررقملا

لدعمبةعماجلايفجرختلايفلوبقىلعلوصحلايفجرختلا

."..مكبةبسانمةربخبولاعصاصتخالابةديجةيلكةيوناثلاةسردملا

ههترتخايذلافرشةجردب

قيقحتيفةمكحلاصصخترابتخا،دجبةساردلا

نيبنزاوتلانعثحبلاويسارديعسويفاملذبو

و(بعللاتقو)تاملكلاءاضفأتاجردىلعلوصحلل

(لمعلاتقو)ةديج

ةيعجرملارداصملاوتانايبلادعاوقلك

داجيإنعاهيفنوزجعيفقوميفمهسفنأبالطلادجيسامابلاغ

لثمتاقيبطتكانهو.اهتاذتاملكلانورّركيمهدجتوأ،ةحيحصلاةملكلا

(www.visuwords. Visuwords com)،وwww.snappywords.com) Snapy)

Words،يئرملاسوماقلاو(www.visualthesaurus.com) (Thinkmap's Visual

TheSaurus)،تنرتنإلاةكبشىلعرتسبيومايرمسوماقو(–http://visual.merriam

webster.com)فيظوتو،تادرفملامهفىلعبالطلاةدعاسملةيوغلريغًاقرطرفوت

لالخنم،ًامومعهنوبتكيامةدوجنيسحتو،تافدارملانيبةنراقملاو،لمجلاءازجأ

تافينصتلاوتانراقملاةيؤرنمبالطلانكمتيثيحب،موسرلابتافيرعتلاوتاملكلاليثمت

.ةغللاهذهنمضةلوهسب

يفهبالطىلإ(نشت)ديسلابلط:ةمدختسملاتاقيبطتلاهذهدحأىلعلاثميتأياميف

اهفيظوتواهعيونتوةمدختسملاتافصلاددعةدايزل؛VisuWordsلامعتساسداسلافصلا

اوطغضو،VisuWordsعقومىلعثحبلاعبرمنمضتاملكبالطلالخدأ.مهتاباتكيفًاديج

داجيإل؛(Color-Codedkey)ةنولملازومرلاحاتفمكلذكاولمعتساو.اهريبكتلدقعلاىلعنيترم
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17.5لكشلانمضتي)تاملكللةددعتملاتافدارملاو،اهلامعتسانولواحييتلالمجلاءازجأ

مهتاراهمومهتادرفمنسحتتملكلذبو.(excellentةملكلانعثحبةيلمعجئاتنىلعًالاثم

.اهميظنتوةغللافينصتةيفيكلًاروطترثكأموهفمىلعًاضيأاولصحلب،طقفةيباتكلا

ليثمتلا:يه،تائفثالثنمةيميلعتتايجيتارتسإفظويلاثملااذهنأتظحالامبر

نمريثككانهو.ةعجارلاةيذغتلاميدقتو،فالتخالاوهباشتلابناوجديدحتو،يوغللاريغ

ةدحاوةيجيتارتسإمدختستامًاردانو،ةقيرطلاهذهبلمعتيتلاةيميلعتلاتايجيتارتسإلا

.ىرخألاتايجيتارتسإلانعلزعمب

17.5لكشلا

Visuwordsىلعالاثم

تنرتنالاىلعموسرلامجعم

"wORDsاكالv.

.ءامساحاشولالصفم

.

------------------------

ثيح،ةيوغلريغتاليثمتءاشنإلةزاتممتاودأاهفصوبلجوجتاقيبطتنمضعبزربت

وأ،يجراخلاءاضفلايصاقأفاشكتسالGoogleSkyفيظوت،لاثملاليبسىلع،بالطللنكمي

ةيفاشكتساتايلمعو،مهبةصوصخمتاراسموقرطءاشنإل(GoogleMaps)لجوجطئارخ

Googleقيبطتدعيو.مهمئاليامقفوىلعةلدعم Earthيثالثجذومنوهو،انهةديفمةادأ

يأنعرثكأتامولعمةفرعمىلعبالطلاةدعاسملهفيظوتنكميو،ةيضرألاةركللداعبألا

روصو،ةيوجلاروصلاةنياعمنيمدختسمللقيبطتلاحيتيو.ًايفارغجًانّوكمنمضتيعوضوم
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عمةيخانملاجذامنلاىلعليلدةدهاشمو،تاطيحملاقمعأناعيقةيؤرو،ةيعانصلارامقألا

.ًاضيأاذهنمرثكأو،نمزلا

اتملعم،يكسوكلالوراكونوسفاتسوجديرجنإنملكتّدعأ:كلذىلعلاثماذهو

يفةزئاجزاحًاسردستيسوشتاسامةيالويف،وروبتسيوةسردميفةيعامتجالاتاساردلا

طبارلاىلعسردلاداجيإنكمي)ةميدقلاامورءانب–داعبألاةيثالثجهانملللجوجةقباسم

WWW.google.com/educators/romecontest.html).تاعومجمنمسردلابلطتي

تامولعمميمصتيفلجوجتاقيبطتنمةعومجمفيظوتبالطةسمخىلإةعبرأنمةنوكم

ناكو.ةلثمألاباهحيضوتواهريرحتواهتباتكعم،تنرتنإلاىلعةديرجنمضةميدقلاامورنع

Google Earthقيبطتلانمضتي.ةصاخةروصببالطلااهمدختسايتلاتاقيبطتلانم

رظنا)ليصفتلانمريبكردقبةميدقلااموردسجت،داعبألاةيثالثةميدقلاامورىعدتةقبط

،لالتلاو،قرطلالثمتتانوقيأديدحتبالطلانكمت،ةقبطلاهذهلالخنم،(18.5لكشلا

.19.5لكشلايفنيبموهامكةيخيراتلاعقاوملاو،روسجلاو

http://sites.google.com/طبارلانمةلمتكمتاعورشمىلعةلثمأداجيإنكمي

site/theromanrecord.عماهفيظوتةيغبةيساردططخوةيفاضإةيفصةلثمأداجيإلو

Google Earth:ىلابهذا–http://sitescontent.google.com/google-earth-for

.educators

Sketchىعديفصلاةفرغيفهفيظوتنكميلجوجنمرخآعئارقيبطتكانهو Up،

ىلعلوصحلاةيفيكنعتامولعمداجيإنكمي)نيملعمللًاناجمحاتممسرللجمانربوهو

Googleجمانرب SketchUpطبارلانم/http://sketchup.google.com/intl/en

industries/edu/primary.html).طبارلاىلعىرتنأكناكمإبو.https://sites.google

com/site/architecturewqنمديفتستتنرتنإلاىلعةيرامعةيفرعمةلحرلوانتيًالاثم

ةحلصملتنرتنإلاىلعةيفرعملاةلحرلاهذهنوسنوجانيلتأشنأدقو.SketchUpجمانرب

اشيرتابهتأشنأبلاقلامعتساب،يروسيمةيالويفنوتجنيمرافيفناريثولاتناسةملعم

ةيلالدلاةكبشلاىلعةيفرعملاةلحرلابلطتت.جدودينريبلمعنمنوتسكالكاروبيدويجكم

حيتي،ةيناكملاةسدنهلانعملعتللىرخأرداصموSketchUpفيظوتبالطلانم(بيولا)
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ىلإةبسنلابةحاسملاوطيحملامهفةيمهأاوكردييك،ةيلالقتسابلمعلابالطللقيبطتلااذه

يفةيضايرلاريياعملامييقتنامضةلصفمتاميلعتةدعاقلامعتسانأشنمو.ةّدعميمصت

ىعديسداسلافصلاىفبلاطهأشنأىجذومنتيبىلعًالاثم20.5لكشلانيبي،سردلا

.SketchUpمادختسابرسنبس

18.5لكشلا

Googleقيبطتىلعةميدقلاامورةنيدمةقبطنيبتبوساحلاةشاشلةطقل Earth

دعاستيتلاىرخألاةعئارلاتاقيبطتلانمضعبداجيإل:ةيتآلاعقاوملافيظوتنكميو

WWW.flashearth.Comhttp://mapS.:فصلاةفرغىفةيوغلريغتاليثمتءاشنإىلع

nationalgeographic.com/maps،www.freecad.com www.autocadws.com/

.mobile

ةددعتملاطئاسولالك

تضرعةّرملوأذنمف،ةيلاعفةيوغللاريغتاليثمتلالاكشأرثكأنمةددعتملاطئاسولا

مالفألانأنيملعملانمىصحيالددعظحال،سوردلاتاعاقيفتاركبلاتاذمالفألااهيف
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هذهزيزعتمويلاانعسوبو.سردلانومضميفبالطلاكارشإىلعدعاستويديفلاعطاقمو

ىرخأىلإ،ملعملااهروحمةيلمعنمةددعتملاطئاسولابميلعتلالقنلالخنمرثكأةكراشملا

ملعتيفًاريبكًاريثأتكرتتةددعتملاطئاسولانأىلإثوحبلاريشتو.ًاقشنماهيفملعملانوكي

.(Foster,2000–رتسوفوSiegle–لجيس)مهجاتنإنمنوكتامدنعبالطلا

يفةعئارةدعاسمتاودألثمتمالفألاوةيميدقتلاتنيوبروبضورعنأنممغرلاىلعو

بالطللةعتموًابذجرثكألاملعتلانإف،بالطلاةكراشمنمةيلاعتايوتسمىلإيدؤتو،ميلعتلا

ةيلمعنمًاءزجهتفصب،مهسفنأبمليفلاوأيميدقتلاضرعلاجاتنإبمهمايقلالخنموه

سرادملايفناكملكيفةدوجومتحبصأيتلامالفألاريرحتتاودأنأنوريثكدقتعي.ملعتلا

ًامازلحبصأثيحب(ةيمقرلاةيمألاوحم)(ةيمقرلاةينقتلابماملإلا)نمديدجعونىلإيدؤت

طخلاعونو،ةيريوصتلااقيسوملاو،ناولألاو(اريماكلا)ريوصتلاةلآةيوازةفرعمبالطلاىلع

George-ساكولجروجهّبشيو،ةباتكوةءارق:ةغللادعاوقةفرعممهيلعنيعتياملثم،ًابيرقت

Lucas(2005)ةءارقلاراشتناةلحرمةيادببةيمقرلاةيمألاوحمنمروطتملاعونلااذه

.ةعابطلاعارتخاجئاتنىدحإاهنأبسانلامومعىدلةباتكلاو

19.5لكشلا

لجوجىلعةميدقلاامورلداعبألاةيثالثةقبطنمروص

،نمألالامعتسالاوةيكلملاقوقحةيمهأبالطلامهفينأيرورضلانم،ًاقباسانركذامكو

ذإ،ةددعتمطئاسوتاعورشميفنوطرخنيامدنعاميسالو،ًايمازلإاهبمازتلالانوكيدقو

وأيناغألانمةيناثنيثالثوأ%10نمرثكأفيظوتمهلزوجيالهنأالثمبالطلافرعينأيغبني

مادختسالايفةيهيجوتلائدابملانم3.2.4ةدامللاقفوكلذو،ةيكلملاقوقحبةيمحملامالفألا

تايلكلايفمالعإلازكارمداحتانعةرداصلا(1996)ةيميلعتلاةددعتملاطئاسوللنمألا

مهفيرعتيغبنينكلو،ةيهيجوتلائدابملاهذهبملعىلعبالطلانوكينأبجي،تاعماجلاو
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لبقنماهيلإعوجرلادنعةنورمرثكأنيناوقدمتعتيتلاحوتفملالوخدلاتاذرداصملاباضيأ

اناجمةلماكتاينغأليمحتو،www.jamendo.comىلإباهذلامهنكمي،ًالثمف.بالطلا

http://creativecommons.لثمعقاومدجوتكلذك.ميلعتلاطاشنبلصتيمليفيفاهلاخدإل

Crgويديفعطاقمو،ةيتوصتافلمىلعيوتحتنكامأةفرعمىلعنيملعملاوبالطلادعاست،

.مهتاعورشميفاهمادختسانوعيطتسيةيميلعترداصمو،صوصنو،روصو

ةيعمسلاطئاسولاو،ويديفلالثم،ةّدعطئاسونمًاجيزمةددعتملاطئاسولالثمت

فصلاةفرغيفةددعتملاطئاسولاىلإرظنننأانناكمإب،ًامومع.(interactivity)ةيلعافتلاو

موسروروصوويديفعطاقمو،ةيتوصتافلم:يلياممنينثا،لقألايف،لمشتتاعورشماهنأب

،ةيميدقتاضورعةددعتملاطئاسولاتاعورشملمشتنأنكمي،هيلعو.صوصنو،ةكرحتم

،Keynoteو،تنيوبروبو،Inspirationلثمتاودألامعتسابتجتنأًامالفأو،ةكرحتمًاموسرو

ميهافمللةينهذةروصنيوكتىلعبالطلادعاست،تاعورشملانمعاونألاهذه.iMovieو

له.ةسردملايفهتذفنزيممعورشمىلإكتركاذبّدُع.اهملعتنولواحييتلاتاعوضوملاو

طابترانإ،ًاقباسانركذامك؟ةيرصبلاةدعاسملاتاودألاوأروصلانمًاعوننمضتيناك

ىلعترصتقاولاممقمعأوىوقأةركاذلايفاهظفحلعجييوغللاريغليثمتلابةفرعملا

.طقفةيوغللالاكشألا

20.5لكشلا

Google SketchUp مادختسابىشنأ:رسنبسلزنم
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ةيميدقتلاضورعلا

اذإف،ميلعتلاةينقتيفتاراكتبالاىوقأنمًادحاوةيميدقتلاضورعلاةينقتروطتّدعُي

عادبإلانمءيشببالطلاعيطتسي،ضرعللجمانربو،ضرعزاهجو،بوساحزاهجرفاوت

،تنيوبروبتاقيبطتمادختساعئاشلانمو.نيفرتحملالامعأسفانتةيميدقتضورعراكتبا

Googleو،Keynoteو Presentationsعقاوملاهذهحفصت.ةيفصلاةيميدقتلاضورعلايف

:نيملعملاوبالطللةيميدقتلاضورعلانعراكفألاضعبىلعلوصحلل

Jefferson County Schools-PowerPoint Collection 6

<

http://jc–schools.net/ppt.html

لافطالاضايرنمنيملعملاوبالطللةميدقتلاتنيوبروبضورعنمةريبكةعومجم

.اهلكتاعورشملاىفىوناثلاثلاثلاىتح

1(PowerPoint in the Classroom–فصلاةفرغىفتنيوبروبجمانرب

www.actden.com/pp

تنا)مدختسملاناهجاوتنيتينوتركنيتيصخشدوجوبزيمتي،ناولالابءيلم،لسمعقوم

Keynote User Tips 1

www.keynoteuser.com/category/tips/

،اهبيوصتوءاطخألافاشتكاىلإةفاضإ،طباورو،حئاصنو،تاعوضومعقوملااذهمضي

.لبأةزهجأىلعKeynotepresentationجمانرببسانتةعئارىرخأًارومأو

Keynote Theme Park 6

www.keynotethemepark.com/index.html

ح

مه

.حئاصنلاو،رابخألاو،ةبسانملاطباورلاو،ليمحتلاةيناجمتافلملاداجيإليلاثمعقوم
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جمانربليغشتىلوألامهتوطخنوكتامًابلاغف،ةددعتمطئاسوعورشمبالطلاأدبيامدنع

ًاردقبلطتت،ربكأةجردبمالفألاو،ةيميدقتلاضورعلانكل،ًايئاوشعامءيشراكتبابءدبلاو،ام

نودلمعلاجاتنإيفةيلسملابناوجلابنولغشنيبالطلانإفالإو،ميظنتلاوطيطختلانًماريبك

؛"PowerPointleSS"ىنعمىلإرقتفيضرعىلإيدؤيام،ًايفاكًامامتهاىوتحملااولوينأ

تاوطخلاةديجلاةيميدقتلاضورعلاعبتتنأيغبنيو.لمعلايفاممهأوهىوتحملانأركذت

.ءزجلااذهيفًاقحالهلوانتنساموهو،مالفألاجاتنإيفةعبتملااهتاذ

،رخآًايثحبًاعورشمنوؤدبياوناكولامكطئاسولاددعتمعورشملابالطلاأدبينأبجي

ةدوسملاةباتكو،طيطختلاو،ثحبلانممهئاهتنادعبالإضرعلاجمانربىلإاولقتنيالأمهيلعو

نأبالطلليغبني،ًامومع.(هنيعبجمانربىلعةراهمملعتسردلافدهنوكيامدنعالإ)

.فيكو،اذاملو،ىتمو،نيأو،اذامو،نم:لثمةحيحصلاوةبرجملاةلئسألانعاوبيجيواوبرجي

لحتاراهمنوسرامي،عورشملانعةيحاضيتسالاوةيراسفتسالاةلئسألاربسلالخنممهو

نإف،مرجالو.ايلعلاريكفتلاتاراهمنمىرخأتاراهمنومدختسيو،ليلحتلاوتالكشملا

،بالطلاملعتفادهأو،ديدجلاىوتحملاىلعًادامتعاةلئسألاهذهحيقنتيهملعملاةيلوؤسم

.هنوذفنييذلاعورشملاعونو

نإف،طئاسولاددعتمعورشميفةكراشمللبالطلاةئيهتىلعنولمعينيذلانوملعملاامأ

طئاسوعورشمريياعمعضوىلعلمعتامدنعذإ،ةمساحةوطخّدعيحيحصتلاريياعمعضو

يتلاةينمزلاةدملاام:ةّدعةلئسأكسفنلأستنأبجي،مزليامقفوىلعاهليدعتوأةددعتم

؟بوساحلازاهجىلعةحاتملاةحاسملاام؟بالطلانمةبولطملاةيميدقتلاضورعللاهديرت

؟عورشملاعمقفاوتيةيبوساحلاجماربلانميأ؟روهمجلاوهنم

ريياعمعضودنعنابسحلايفاهذخأيغبنييتلاةددحملاطاقنلانمضعبيتأياميف

:امعورشم

.ىوتحملاةقد.1

.(حئارشلاددع)يميدقتلاضرعلالوط.2
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موسرلاو،تاوصألاو،نيوانعلاو،روصلاددعو،صنلامجح،ًالثم)ةحيرشلاميمصت.3

.(ةكرحتملا

.عوضومللوروهمجللةبسانملاةيفلخلاموسر.4

.(ريالبايديمزودنيو،شالف،افاج،Quicktimeلثم)جمانربلاتابلطتم.5

.(فلملامجحريغصتىلعًاريثكروصلاطغضدعاسي)فلملامجح.6

.لقنلاونيزختلاتابلطتم.7

.ناولألاتاططخم.8

هئالمزىلعهعورشمضرعلبلاطلكلفاكنمزديدحتلضفألانم،طيطختلادنع

كردننحنو.امئادمهمنمزلافاذل،اهملعتيغبنييتلارومألانمًادجريثككانه.مهلك

نكل،ةيساردةدحولكيفمهلامعأاومدقينأمهلككبالطلحامسلانمنكمتتالدقكنأ

بالطةسمخىلإةثالثامبر،ًايئاوشعبالطلانمليلقددعرايتخاوهو،ديجطسولحةمث

ضرعةروصىلعمهعورشمنومدقيالنيذلابالطلانإف،لاحلاةعيبطبو.ةمهملكيف

كلذنمًالدبكنكميو.مهعورشمنمةيقرووأةيمقرةخسنميلستمهيلعلازياميميدقت

،ةقيرطلاهذهبو.ةيميدقتلامهضورعنعةرصتخمةخسنميدقتًاعيمجمهيلإبلطتنأ

ضرعلةبولطملالصاوتلاتاراهمنعرثكأملعتلاوتاعورشملاءاشنإمهلكبالطللحاتي

.مهعورشتنم

ريثأتنعيميدقتضرعلبالطلادحأاهذفنةحيرشىلعًالاثم21.5لكشلانيبي

يميدقتلاضرعلااذهيفحئارشلامظعمنأحيحص.ةدحتملاتايالولايفجنيكرثولنترام

هذهنأالإ،اهليغبنيالو،ةحيرشلاهذهيوتحتاملثمةددعتملاطئاسولاعاونأيوحتال

ضرعيفةروصلاو،صنلاو،ويديفلاو،توصلاتافلمجمدةيفيكىلعديجلاثمةحيرشلا

ويديففلمو،يتوصفلمًاضيأاهلو،ًاراعشوًابلاقوًاناونعةحيرشلكلنأظحال

يذلاهتاذفلملايفويديفلاوتوصلاتافلمتظفُحثيح،يبعشتطابترالالخنم

باطخلادهاش)تاملكلابةيبعشتلاطباورلاقاحلإعم،تنيوبروبلافلمهيفدجوي
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–"Watchthe Speech")باطخلاىلإعمتساو–"Listentothe Speech".ًاضيأظحال

يلصألارهظملاىلعظافحللتللظاهنكلو،ةسيئرلاريغروصلانكامأقوفصنلاعضوفيك

صنلاعضوبليلظتلامتي.صنلاةءارقلبسانملاينوللانيابتلانميفكيامبحامسلاو،روصلل

صنلاعبرمديدحتمث،ةيفلخلانولنعًافلتخمحبصيلصنلانولرييغتو،صنعبرميف

Colorsand)طوطخوناولأ<(TextBox)صنعبرم<(Format)قيسنترايتخاو

lines)>(ًانولرتخا)>50=ةيفافشلا%(Transparency)قفاوم(OK).

21.5لكشلا

تنيوبروبجمانربىلعطئاسولاددعتميميدقتضرعنمةحيرش

.MicrosoftPowerPont-1ىميدقتض-جي

Acrobatضرعةعجارمحئارشلاضرعتاكرحميمصتجاردإ-ةيسيئرلاةحفصلا MathType

تحي33.لكشلاةلاحدضو-CCDاليالىتح-رصمهاجت-A---------ىصق

.لادبتساعمنكسلانيماعساتعتمت-.هتقلتالام-A.رصملةيداعمتلحسمت

-ديدحتاي.........بيع-يزعتلاةييييتلاةقلاعAaa(ىتح،يتيجيسيسراهيا"

ريرحت---..رع-----.

اكيرمأخيبجنيكرثولنترام.دريثأت

ةريسم1963سطسغا/بآ26

ملحيدنع:باطخنطنشاوةيا

(ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا)ةيزيلجنالا"officeةمس-1نم1ةحيرشع

ةيالو،اطنلطأ،ةيركفلاةيكلملاةرادإنمنبالاجنيكرثولنترامروصضرعبنذإلاذخأ

.(KingEstate)تيتسإجنيكلاسيصيخارتحنمةلوخملاةيرصحلاةهجلااهتفصب،ايجروج

Marchon)نطنشاويفةريسملاةروصضرعديعأ Washington)نمنذإبAP/Wide

.World Photos

)Prezi)ًاضيأةمدختسملاتاودألانمو http://prezi.com،وNota

(http://notaland.com)،مهتاعورشمةكراشممهلناحيتتناتادألاناتاهو
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حيتيPreZiعقومف.طقفطئاسولاةددعتمةعتممتاعورشمجاتنإسيلو،تنرتنإلاربع

هئازجأولكلانيبتاقالعلاراهظإليلاثموهو،ةيطخريغةيكرحةيميدقتضورعءاشنإبالطلل

امأ.(ًاعمةيلخلاءازجأفلتخملمعةيفيك،ةليوطةلطعلالخةددحمثادحأوعقاوم،ًالثم)

Notaنكميو،تنرتنإلاربعطئاسولاةددعتمتاعورشملايفنواعتلابالطلاىلعلهسيف

طئاسولانمةينغتانوكملمشتيتلا،تاظحالملاليجستتايلمعيفنواعتللًاضيأهيلإعوجرلا

.ةددعتملا

ةكرحتملاموسرلا

مسرنو،قاروألانمةعومجممدختسنانك،ًالفطناكامدنعةكرحتمموسرمسرانمريثك

بلقنمث،ةقرولكىلعلاكشألاهذهتاعوضوميفةفيفطتارييغتعمطوطخلانمًالاكشأ

ىلعةكرحتملاانموسرنعثدحتنانكءاوسو.يئادبلاكرحتملاانمسربقارنوةعرسبقاروألا

نم(TheIncredibles)(نوقراخلا)مليفلثم،ةكرحتمموسرمليفنعوأقاروألاةعومجم

ةكرحتملاموسرلالامعأنإف،ةكرحتملاموسرللراسكيب(تاهويدوتسا)ريوصتنكامأجاتنإ

نأنكميتنرتنإلايفناديجناردصميتأياميف،ًامئاداهتاذةيساسألاتاوطخلابأدبتاهلك

:ةكرحتملاموسرلانعديزمملعتىلعكبالطوتنأكدعاسي

Animation–ةكرحتملاموسرلاعنصم4 Factory

<

www.animationfactory.com/help/tutorialgif.html

Animation)ةكرحتملاموسرلاعنصمميدقتنمةيميلعتًاسوردعقوملااذهيوحي

Factory)ةيناجملاةكرحتملاةينفلاتاصاصقلانمةعومجمو،زيجيميإريتيبوجةرادإب

،بلاوقو،ويديفتايفلخو،كرحتممسرفلأةئمعبرأنمرثكأًاضيأنمضتيو.تنرتنإلايف

.بيوموسرو،تايفلخو

1AnimateإGo

http://goanimate.com/

ح

مك
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الوأكيلع،ةكرحتملاموسرلامسربالطلاميلعتلقرطلاطسبأنمةدحاوكيلإ،نآلاو

نمةلسلسنيوكتلالخنم،مهراكفأدسجتةكرحتمًاموسرنومسريسمهنأمهلحضوتنأ

دهشملاةيادبةطقننوكيثيحب،راطإجذومنمسربءدبلامهيلإبلطتمث،ةبقاعتملاموسرلا

ةميدقلاةكرحتملاموسرلايفةيفلخلادهاشملانأتظحالدقنوكتامبر)هجاتنإنوديرييذلا

.(راطإلاجذومنمادختسابمسرتتناكةكرحتملاموسرلاكلتنأببسلاو،ًاريثكريغتتال

وأ،درووجمانربلثم،روصلاجاتنإمعدييبوساحجمانربيأيفراطإلااذهمسرنكمي

فذحلاوأ،روصلاىلإةفاضإلامهتعاطتسابنأمهلحضو،ذئدعب.بوشوتوفوأ،تنيوبروب

ىلإةفاضإ،ريودتلاو،قصللاو،خسنلارماوأفيظوتبراطإلاجذومننمض،اهليدعتوأ،اهنم

مقرلاقفوىلعهوؤشنأيذلاراطإلاظفحمهيلإبلطتنأكيلعّمثنمو.ىرخألامسرلاتاودأ

ظفحمهيلإبلطتنأكيلع،دعباميف،(طقفدحاودهشمنملمعلاناكاذإالإ)دهشملاو

ىتحةكرحتملاموسرلامسرةعباتمعم،ةلسلسلايفقحاللاراطإلانوكتيكةلدعملامهرطأ

نيمدختسممليفةغيصبةلدعملاةخسنلاظفحمهيلع،ًاريخأو.اهعيمجةلمتكمرطألاحبصت

Windowsوأ،iMovieلثممالفألاجاتنإلًاجماناربل Movie Maker.

22.5لكشلا

كرحتممسررطأ
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موسرمليفلبالطلااهدعأيتلارطألانمًاضعب22.5لكشلايفىرتنأكناكمإب

كيتيربكلاضمحةطاسوبركسلانمءاملاتائيزجهيفعزتنتًايئايميكًالعافتحضوي،ةكرحتم

نأفيكو،ةعباتتمةروصبةبترمحئارشلانيوانعنأظحال.ءاملاوتيربكلاجاتنإلزكرملا

حئارشلايفامهكّرحونيرصنعلانيذهرّودمث،ةدحاوةرملعافتلاءاعووقارودلامسربلاطلا

ةلسلسيفًاعماهعمجدنعو،كرحتملامسرلايفًادحاوًاراطإةحيرشلكلثمت.ةقحاللا

.ةكرحلاثودحبيحوييرصبعادخأشني،ةدحاو

ريوصتلاوةنكاسلاروصلامادختسا،ةكرحتملاموسرلايفىرخألابيلاسألانمو

تاصاصقلالثم،(manipulatedobjectS)ةعاربوةفخبماسجألاكيرحتو،عباتتلاةينقتب

سيلو.(ةكرحتملالاصلصلاموسر)نيطلانمةعونصملالاكشألاوأ،ىمّدلاوأ،ةيقرولا

ةصاخبوةعتممماسجألاكيرحتيفةيكرحلاوةيعادبإلابناوجلانوكتنأبرغتسملانم

تاباغنعةيساردةدحوءاطعإتهنأ،لوألافصللةملعمنًعالاثمسردنل.راغصلابالطلل

نعسردلايفهوملعتاماومهفدقاهذيمالتناكاذإامميقتنأتدارأو،ةيرطملانوزامألا

موسرةينقتبمليفجاتنإمهيلعنأبالطلاتربخأ:يعيبطلااهنطوموةيرطملاةباغلاتاناويح

ناشيعينينثانيناويحليكشتللاصلصلابلاطلكمدختسيثيحب،ةكرحتملالاصلصلا

ناويحلكللكألاتاداعنعثحبلايفةملعملامهتدعاسدقو،ةيرطملانوزامألاتاباغيف

ىوتسمىلع،راجشألاناصغأنيبًالثم)ةيرطملاةباغلانمضهيفشيعييذلاناكملاديدحتو

ضنىلإتامولعملاهذهبالطلالّوح،ذئدعب.هبقلعتتةريثمقئاقحثالثداجيإو(ضرألا

ةيفلخلاىلعهتاناويحعضوىلإبلاطلكدمع،ريوصتلاةيلمعتأدبامدنعو.مليف(ويرانيس)

بالطلاكراشو.روصلانمةلسلسةملعملاتطقتلانيحيف،ةفلتخمتايعضوبوةبسانملا

نمءاهتنالادعبو.لاعتوصبوةقالطبةءارقلاتاراهمززعام،ضتلاةياورليجستيفًاضيأ

عممليفيفروصلاجمدةيفيكمهلتحضوأ،ضتلليتوصلاليجستلاو،اهعيمجروصلاذخأ

لاصلصلاموسربمليفنمًاراطإو،اردوألمنلالكآ23.5لكشلانيبي.هيلعتاوصألابيكرت

.لوألافصلابالطلةكرحتملا
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ويديفلاعطاقمومالفألا

يوغللاريغليثمتلالاكشأنمامهفصوبويديفلاعطاقمومالفألافيظوتانهلوانتن

لوألاروظنملالمشي.ميلعتللةادأاهتفصباهفيظوتو،ميلعتللاهفيظوت:نينثانيروظنمنم

لاثملاحضوي.ةماعلاةفرعملاءانبونيملعتملاكارشإلDVDصرقوأويديفعطقممادختسا

،نوسنبورةديسلاتفظوفيكنيبيذإ،ًاليلقةفلتخمةقيرطبنكلو،ًاضيأةفيظولاهذهيتآلا

قاطنيفةباتكلابالطلاميلعتةيلمعنمضمالفألا،ةطسوتملاةلحرملايفمولعلاةملعم

.ةفلتخمةقيرطبنكلوجاهنملا

دعبو.Rubistarجمانربمادختسابصصقلاةباتكريياعمنوسنبورةديسلاتلّدع،الوأ

بالطلاتفلكو.بالطلااهملعتييتلاةيكلفلاتاحلطصملاةمئاقباهتقحلأ،ريياعملالامتكا

قايسلايفو،لقألايفةيتآلاةيكلفلاتاحلطصملانمةرشعنيمدختسمةصقةباتكةمهمب

:حيحصلا

23.5لكشلا

ةكرحتملالاصلصلاموسربمليفنمراطإ
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يعانطصارمقكزينلاتالفنالاةعرس

عفدلاةوقطغضلاضرألاعمنمازتمرادم

نزولاعاعشإلاةيبذاجلا

نارودلايسيطانغملافالغلا

،تادرفملاةمئاقولمعلاريياعماهبالطءاطعإنمنوسنبورةديسلاءاهتنادعبو

مهنكميفيكو،اهنملكهينعيامبريكفتلاو،ةيانعوؤرتبتاحلطصملاةءارقمهيلإتبلط

مث.ءادألاريياعملالخنمةعوضوملاريياعمللًاقفوةمهملايفتاحلطصملالامعتسا

وهو:ةمهملاىلإرخآارصنعتفاضأامدنعةمهملابمهمامتهاتدازوبالطلاتأجاف

مث،ةحيرمةسلجذاختامهيلإتبلطو.يقيسومويديففلمةروصيفيوغلريغليثمت

Coming–نطولاىلإةدوعلا)ةينغأليقيسوملاويديفلاتضرعو،راونألاتأفطأ Home)

Peter–جنيليشرتيباهركتبايتلاموتءاضفلادئارةيصخشتوصب Schilling

Space–ءاضفلابئارغ)ةينغأنمةاحوتسم) Oddity)يوابديفيدتوصب–

David Bowieىلعاهتدجوليمحتلاةيناجمةخسننمهتذخأدقتناكو(1969ماع

.www.wh1.com/artists/az/schilling-peter/artist.jhtmlطبارلانمتنرتنإلا

نمةخسنهفصوببالطلادحألمعنمًايئانغويديفعطقمنايحألانمضعبيفتضرعو

:ثحبلاةملك)http://video.google.comلجوجعقومىلعهتدجو،ةيلصألايوابةينغأ

Daydreaming to David BOWie).ىدلتنوكت،رصتخملاويديفلاضرعءاهتنادعبو

راكفألانمريبكددعمهيدلحبصأو،ةدرفملاقايسيطعتةينهذروصنوسنبورةديسلاذيمالت

.مهصصقيفةديدجلاتاحلطصملالامعتسالامامتنيدعتسماوراصو،ةركتبملا

يفًايلعفبالطلاكارشإيهففصلاةفرغيفمالفألافيظوتلةيناثلاةقيرطلاامأ

وجلااذهيفبالطلاعتمتسي،ًامومع.مهتاراهمومهتفرعمراهظإلمهسفنأبمالفألاعنص

ملعتنأىلإثوحبلاريشت.مليفلاةعانصىلإيضفييذلانواعتلاو،راكتبالاو،يدحتلانم

تامولعملابظافتحالاومهفلانمايلاعىوتسممهيدلنوكيةينقتلاوطئاسولالامعتساببالطلا

اهوجتنأيتلامالفألافيظوتكناكمإب،ًاضيأ.(2000،رتسوفولجيسReeves,1998–زفير)

يتلاتاوطخلاىلعةرظنيقلنل،نآلاو.نيرخآبالطلةيحيضوتةلثمأاهنأىلعةدعتارم

.مهمالفأعنصلجأنماهعابتابالطلاىلعنيعتي
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/نولثمملااهؤرقيفوسيتلااهتاذتاملكلانمصنلافلأتي.صنلاةباتك:ىلوألاةوطخلا

.هسفنتقولاىفولاعتوصبصنلاةءارقنيلثممللىغبني،تيقوتلانمدكأتللو،بالطلا

.راكفألانيبلاقتنالادنعوأ،رخآونيحنيبفقوتللفاكتقوةحاتإبمهريكذتيغبنيو

ءاطعإيهةروصملاةصقلانمةياغلانإ.ةروصملاةصقلادادعإ:ةيناثلاةوطخلا

كيلع،مليفلالجأنماهيلإنوجاتحيفوسيتلاتاودألاونكامألاوروصلانعةركفبالطلا

فالآلمعبموقتةروصلا»نأصوصنلامهتءارقءانثأيفنوظحاليامبرمهنأبمهرابخإ

؟هفصونمًالدبينفلالمعلاضرعنالَملف..تاملكلا

عم،ةروصملاةصقلاتاحولىلعرطسأىلإاضنلاليوحتبالطلليغبني،ةطقنلاهذهدنع

صصخملايصنلاعبرملايفو.رطسألاقفارتنأبجييتلاروصلااهيلمتعطاقمىلإهميسقت

كلتدنعاهنوديرييتلاةروصلابمهركذتةروصلمسروأفصوةفاضإبالطللنكمي،عطقملكل

روصلاهذهنيزختعضاومليجستمهيلعف،ةتباثًاروصنومدختسياوناكاذإو.مليفلايفةطقنلا

نومدختسياوناكاذإو،ةبولطملاةروصلاطاقتلاىلإةجاحيفمهنأىلإهابتنالاوأ،بوساحلاىلع

نمنيلاثم5.24لكشلانيبي.عقاوملاهذهليبعشتلاطبارلاركذمهيلعف،ةينورتكلإلاعقاوملا

،ةطقللكاومقرو،دهشمللًاناونعاوعضوبالطلانأظحال،بالطلادحألروصممليفةصق

.هحيقنتومليفلاعنصىلعدعاستيتلاحئاصنلاىلعًالضف،صنلانمةبسانمًارطسأاوفاضأو

24.5لكشلا

ةروصملاةصقلاىلعةلثمأ

يلنيشت:ررحملا/جرخملا؟تايضايرلاملعتتاذامل:عورشملاناونع

#8 ديرتامدنع#7انأ،نيلكنارفديس

.. .. * * * .- - -- رعشلاةففصمىفةديدجتاسايسل

بسحترعشةففصملويديفعطقم–دنعفقتنازوس.فصلاةفرغناكمتببسب

.رعشلاةغبصةطلخرضحتو،تايمكلا|اكاك-تسلانيبتسلوتايضايرلا

،ةاتفلارعشىلع.نيلكنارفديسلاةلوةجاحيلف

الضابعضوبأدبتاليهفىتحاهيلإ

تايضايرلاملعتمدعلنازوسرذع:دهشملاناونعاي--.--
: ةغبصلااا

ةرشابملاةغيصلاتايضايرلاملعتمدعلنازوسرذع:دهشملاناونعيتباصاخوتتيتلا

دجويال،ريوصتللتاحيملت|..رعشلاىلعرعشةففصم

كفلخءوضلانأدكأت.ريوصتللتاحيملت.ربكاامدنع

نيلكنارفديسلاتوصمادختسا:ريرحتلاتاحيملتءاهتنادعبتيقوتلانمبرتقتيهونازوسريوصت:ريرحتلاتاحيملتدعب:تيقوتلا

.ثدحتيوهوسردلاملعملاةلواطسردلاءاهتنا
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متتسةيلمعلانأل؛دراوملاصيصختةوطخلاهذهلمشت.ويديفلاريوصت:ةثلاثلاةوطخلا

ريوصتلاتالآنمدودحمددعالإاهيفرفاوتيالسردلاتاعاقمظعمف.فصلاةفرغيف

مهصوصنةعجارمكيلع،بالطللريوصتلاتالآميلستلبقو.ويديفلاريوصتتالآوةتباثلا

ىلعلقألايفةدحاوةرماونرمتدقمهنأنمو،اهئاهنإنمققحتللةروصملامهصصقو

،ةتباثروصذخأبالطلاررقاذإو،ةيحرسملاتاودألافيظوتعمصنلارطسأةءارق

يفةيتوصتارثؤمةفاضإاوررقاذإ،نكلو.اهعيمجةمزاللاداوملامهيدلنوكتنأبجيف

نمذإ.ريوصتةلآبصنلليتوصلاليجستلاىلعًاقبسماولمعينأمهليغبنيفمهمالفأ

.ريرحتلاةلحرملالخهنعتوصلالزعوويديفعطقمداريتسالهسألا

،ويديفلاليجستنعبالطللحئاصنلانمضعبيتأياميفو

اهيلإجاتحتدقف.مالكلابلثمملاءدبنمقئاقدسمخوأثالثلبقليجستلاأدبا•

.ريرحتلاةيلمعلالخ

.ريوصتلاةلآتابثىلعظافحللًايثالثًالماحمدختسا•

ةلآنوفوركيمنمالدبايمقر(انوفوركيم)توصمخضممدختسا•

ديجكبشملاوذنوفوركيملا،توصلاةدوجنمنسحيساذهف؛(اريماكلا)ريوصتلا

دهشملاىلإلاقتنالالبقدحاودهشميفهلكويديفلاروصتنأكناكمإبف،مليفلا

.مليفلايفهتاذبيترتلاباهروصتيتلادهاشملانكتملولىتح،قحاللا

اهيفةلآلافقوتتةرملكيفًاديدجويديفعطقمجتنيريوصتلاةلآجمانربنأركذت•

.ليجستلانع

ماظنىلع)iMovieجمانربىلإويديفلابلجنإ.روصلاوويديفلابلج:ةعبارلاةوطخلا

MOVieوأ(شوتنكام Maker(زودنيوماظنىلع)ويديفلااريماكلصوهتطاسبيفهبشي

ناكاذإو.جمانربلاليغشتءدبوUSBلخدمبوأبوساحلاىلعFirewireجمانرببةيمقرلا

عطاقمريرحتلجمانربىلإنوجاتحيفوسف،زودنيونمةفلتخماخسننومدختسيكبالط
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Adobeلثمويديفلا Premiere.همدختستيذلاجمانربلابةقلعتملاتاوطخلاعابتابكيلع

.ويديفلاداريتسالجأنم

يغبني.ةروصملاةصقلاىلإعوجرلاتقوناح،نآلا،ويديفلاريرحت:ةسماخلاةوطخلا

ىلعةيتوصلاعطاقملاو،ةتباثلاروصلاوويديفلاعطاقمةعومجماوعضودقبالطلانوكينأ

ىلعيتوصعطقمةفاضإلجأنمبوساحلانوفوركيملامعتسااودارأامبرو،بوساحلازاهج

ةيلمعيفضعبعممهضعببالطلانواعتينأبجي،ويديفلاروصوأةتباثلاروصلانمةلسلس

هتصقمدقهنأىريدقبلاطلانأل؛ةصاخةميقتاذنيرخآلانمةعجارلاةيذغتلاف،ريرحتلا

نيرداقنونوكيسمهنأحجرألانمو،ىرخأنيعبويديفلانورينيرخآلانكل،ةديجةروصب

ويديفلاعطاقمعضودعبو،ةصقانودبتيتلادهاشملاوةحضاولاريغءازجألاديدحتىلع

ريغماسقألاءاغلإعم،هدرفمبعطقملكليدعتىلإبالطلاجاتحيدق،حيحصلااهبيترتب

.اهنيبةيلاقتناءازجأيأةفاضإلبقاهلكعطاقملاريرحتلامكإمهيلعنكلو.اهيفبوغرملا

يفناونعلاةفاضإبالطللنكمي،مليفلاىلعةيلوألاتاليدعتلاعضونمءاهتنالادعبو

ةبسانملاروصلابالطلاميلعتلةميظعةصرفاهنإ.هتياهنيفريدقتلاوركشلاهيجوتو،هتيادب

ًاديجًاعجرملثمتيتلاعقاوملانمو.اهضارعتساو(citation)ةيعجرملاتاداهشتسالانم

www.lib.duke.edu/libguide/cite/طبارلاىلعكودةعماجتابتكمعقومكلذيف

workscited.htm.ةيعجرملاتاداهشتسالاعاونأفلتخمىلعةلثمأنمضتي،عجرملااذه

وغاكيشةعماجليلدو،MLAةثيدحلاةغللاةيعمجو،APA-نييسفنلاءابطأللةيكيرمألاةيعمجلل

انهمهملانم،ًاقباسانركذامكو.CSE–مولعلايررحمسلجمو،Turabian-نايبلاروطو

.هتبقارمورشنلاقوقحللاثتمالابديقتلا

ةبسانملااقيسوملانآلابالطلافيضيفوس.اقيسوملاةفاضإ،ةسداسلاةوطخلا

اولصحاقيسوموأةجمدملامهصارقألامعتسايفنوبغريسبالطلانأحيحص.مليفلل

نألو.كلذيفةيقالخألاتاكولسلانابسحلايفذخألامهملانمنكل،تنرتنإلاربعاهيلع

،قوقحلاةظوفحماقيسومفيظوتمهناكمإبف،ةيميلعتتاياغلاهيلعنولمعييتلامالفألا

عطاقمنملكةدمديزتالأو،ةينوناقةروصباقيسوملاهذهاورتشادقاونوكينأةطيرش

بغرتدقو.لقأامهيأ،ةلماكةينغألالوطنم%10وأةيناثنيثالثنعةراتخملاويديفلا



183...يوغللاريغليثمتلا

وأ،مالفألاءاشنإجمانربيفةحاتملاةيتوصلاعطاقملافيظوتىلإبالطلاهيجوتب

يقيسوملاءزجلاعونداجيإو،WWW.jamendo.comينورتكلإلاعقوملاىلإباهذلا

ةيقيسوملاعطاقملامظعمنأنممغرلاىلعو.مهمليفتابلطتميبليثيحب،هلوطو

ةرقفيفردصملابداهشتسالامهيلعنإف،رشنلاقوقحبةيمحمتسيلعقوملااذهىلع

.ريدقتلاوركشلا

مهمليفاوظفحمهنأدكأتلانآلابالطلليغبني،هتكراشموويديفلاظفح:ةعباسلاةوطخلا

مليففلميفاهلكةلصفنملاءازجألاعيمجتةوطخلاهذهلمشتامةداعو.ةيئاهنلاهتروصب

ةملعملاوفصلابالطعممليفلاةكراشملنيدعتسمنوحبصي،ةطقنلاهذهدنعو.دحاو

.تنرتنإلاربعملاعلاامبرلب،عمتجملاو

:ةيتآلاعقاوملاىلعطئاسولاةددعتملامعأذيفنتلىرخأرداصمةعضبداجيإنكمي

<

DigiTales 6

www.digitales.us

Bernajean–رتروبنايجانربعقوممدقي Porterنيملعملاةدعاسملةلثمأوتاودأ

تاعورشممييقتنعًاعطقمنمضتيوهو.ةيمقرةروصمةصقدادعإةيلمعبءدبلاىلعبالطلاو

.ةيهيجوتةلدأوتاميلعتدعاوقلمشي،بالطلا

SanFernando–ميلعتلاةينقتلودنانرفناسقيرفةياعربناكيآمليفناجرهم

Education Technology Team's iCan Film Festival

http://homepage.mac.com/sfett/html/movie/Ican/4.html

بالطلابةصوصخملا(تاهويديف)ةروصلاوتوصلامالفأىلعةعئارةلثمأبالطلاأشنأ

ةكرشنملصحيذلا،MarcoTorreS-زروتوكراممهملعمنمهيجوتبكلذو،اهنيزختعم

Apple–زّيمملالبآملعمبقلىلعلبآ Distinguished Educator،ماعلاملعمبقلزاحو

.اينروفيلاكةيالوىف2005ةنس
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Animation 101 (1

http://library.thinkquest.org/25398/Clay/ClayHowTo.html

موسرلاةينقتفيظوتبءدبلاىلعكبالطدعاست،ةعئارةيميلعتًاسوردعقوملااذهرفوي

Stop–motionفقوتلاةينقتبو،ديلابةموسرملاةكرحتملا animation.

Make Beliefs Comix (1

www.makebeliefscomix.com

سوردلالوانتت،اهلكشىفةعئارةيهاكفبتكءاشنإبالطللىناجملاعقوملااذهحيتي

Zooburst 1

www.zooburst.com

.ةديفمتايوتحمتاذةعئارةيلعافتةيضارتفابتكميمصتبالطللعقوملااذهحمسي

مهبولسأزييمتلةلجسملاسوردلانومدختسينيذلانيملعملادادعأدادزت،مويلكيف

تارضاحملاحبصتثيحبفصلاةفرغعقاورييغتو،ةيساردلاةداملاضارعتساوسيردتلايف

.يسردملامويلالالخةيلسملاةطشنألانمديزملًاتقوحيتيام،ًايلزنمًابجاو

.ةركفلاهذهىلعًالاثمدسجترداصمةعضبيتأياميفو
ح

مك

The Flipped Class Network 6

<

/http://vodcasting.ning.com

نوملعملاهنمديفي،ةيعامتجالاةكراشملاوميلعتللءاضفةحوتفملاةكبشلاهذهرفوت

Aron-زماسنورآراكفأتانبنموهعقوملاو.(سوكعملايساردلالصفلا)ةركفبنومتهملا

Sams،نامجريبنوجو–on Bergmannودارولوكةيالوىفةيوناثلاةلحرمللءايميكاملعم؛ل.
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Kkan Academy 1

www.khanacademy.org

فيظوتةيفيكىلعًادئارًالاثمسردةئمعبرأونيفلأمضتيتلاةعومجملاهذهتحبصأ

،تايضايرلايفًاسوردةعومجملاتايوتحملمشتو.(ناكميأيفونامزيأيف)ميلعتللويديفلا

.مولعلاو،ةيناسنإلاثحابملاو

ةيلعافتلاةيميلعتلاتاودألالك

ةادأاهفيظوتنمًالدبميلعتلايفةددعتملاطئاسولافيظوتىلعىرخأةرظنقلنل

ميلعتلانعيرجأثحبليرظنيدعبليلحتوهو،McRELهترجأيدعبليلحتشقاني.ميلعت

ونازرمدجو،بلاطلاليصحتيفاهرثأسايقو،ةددحمميلعتتايجيتارتسإ،(1998،ونازرم)

لصحةعنصملاماسجألاةجلاعملبالطلاديبةليسوهفصوببوساحلابةاكاحملافيظوت»نأ

.(91ص)ةطقننيعبرأوًاثالثلداعيام(n=1)1،45ةينيتمةدايزربكأىلع

،ةيناجماهنمضعب:بوساحلابةاكاحمللةعئارتاودأتنرتنإلاةكبشىلعرفاوتت

ةبتكملاةاكاحملليناجمردصمىلعةزرابلاةلثمألانمو.ًاعوفدمًاكارتشابلطتتىرخأو

National–ةيضارتفالاةيوديلالامعأللةينطولا Library of Virtual Manipulatives

(http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html).تاجردعقوملااذهيطعيو

ىوتحملالاجملًاقفوةبترمةفوفصمنمبلاطلاراتخيثيح،ةيلعافتلاافاجتاقيبطت

ًاقفوو(تالامتحالاو،تانايبلاليلحتو،سايقلاو،ةسدنهلاوربجلاو،تايلمعلاو،ماقرألا)

نمو،سماخلاىتحثلاثلافصلانمو،يناثلافصلاىتحةضورلانم)يميلعتلاىوتسملل

ًالاثم25.5لكشلانيبي.(رشعيناثلاىتحعساتلافصلانمو،نماثلاىتحسداسلافصلا

ًاطبارعقوملااذهىلعةاكاحملكنمضتتو،ةيوناثلاةلحرملايفبالطلربجلايفةاكاحمىلع

.بالطللتاهيجوتو،رمألايلو/ملعمللًاليلدواهلوانتييتلاةينطولاريياعملاىلإ
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25.5لكشلا

ةيضارتفالاةيوديلالامعأللةينطولاةبتكملانمةاكاحم

.ةيلصألاتالمعلانمًانزوفخأةفيزملاةلمعلا،ةفيزماهنمةدحاو،ةيندعمتالمعنامثانيدل

ةفيزملاةلمعلاداجيإلطقفنيترمنازيملامادختسا

. "

ةيندعملاتالمعلانمةديدجةعومجمتالمعلانزوذخأ

.اتويةيالوةعماج،MATTIةيعمجنمنذإبمدختسا

عقوملاىلعطئاسولاةددعتمةاكاحملاةيئادتبالاةلحرملابالطبحيس

WWW.iknowthat.com.طئاسولاةددعتمةيلعافتتاقيبطتيوحيعقوملااذهف

،مولعلاو،تايضايرلاو،ةغللاتاراهميفسداسلافصلاىتحةضورلالبقاملحارملل

ىلعقيبطتةروصىلعًاضيأحاتموهو،تالكشملالحو،نونفلاو،ةيعامتجالاثحابملاو

،ًاعوفدمًاكارتشابلطتيعقومفيظوتًاحاتمناكاذإو.ةيسمللادوبيآودابيآةزهجأ

نيملعملادوزيهنإذإ،ةاكاحملالامعألعئارردصمwww.explorelearning.comعقومف

ةيلعافتةاكاحمتايلمعلروصمليلدبرشعيناثلاىتحسداسلافصلانمبالطلاو

ةادأاهيلعةلثمألانمو.مولعلاوتايضايرلايف،gozmoS–تاودأىمسياموأ،ةيسايق

ةاكاحملاهذهيفبالطلابّرجيثيح،26.5لكشلايفةنيبملا(نارئفلادنعةثارولاملع)

ءارفلايفةددحمناولأبزيمتتةفورعمةينيجطامنأعم(ةيفاصةلالسنم)نارئفلسانت

لوصحلاو،لبقتسملايفلسانتللةيضارتفاصافقأيفنارئفلابالطلاعضي.نينيعلاو

مهنكميو.نارئفلانمجوزاهيفجوازتيةرملكيفنينيعلاوءارفلانولنعتايئاصحإىلع

نعتاعوضومةءارقبالطلاناكمإبنأحيحص.جئاتنلاعقوتلPunnet–ةلسفيظوت



187...يوغللاريغليثمتلا

ملعراثآةيؤرمهلحيتتهذهلثمةاكاحمفيظوتنكل،يسردملاباتكلايفةيثارولاطامنألا

.نيتقيقدنملقأيفليجةئمىلعةثارولا

26.5لكشلا

نارئفلادنعةثارولاملعةساردلExploreLearningةادأ

----- راهظا. جحذاوهلاطمنلا

ةنيلةلسلسنمنارتف.عارصيثارولاطمنلاراهظإال

ه--1دلاولا2دلاولاتايئاصحإلاراهظإال

ريبيف-صافقالابظافتحالا
سين9

. - DDD ________ _________ DDDI DDDI L_

.ExploreLearningنمنذإبمدختسا

ريغليثمتلازيزعتاهنكميتنرتنإلاةكبشىلعةديجلارداصملانمضعبيتأياميفو

.يوغللا

<

Knowtall.org 6

www.knowitall.org

مضيو،اينروفيلاكبونجةيزافلتلاETVةكبشلعبتي،تنرتنإلاةكبشىلعةيميلعتةباوب

ًاءدب،اهلكةيساردلالحارملانمبالطللةيلسملاةيلعافتلاةينورتكلإلاعقاوملانمةعومجم
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عوضوملابسحبعقوملاىلعثحبلاتايلمعءارجإنكمي،رشعيناثلافصلاىلإةضورلانم

.بالطلاونيملعمللةدعاسمرداصمنمضتيو،يسردملاىوتسملاو

Interactive–تايضايرلايفةيلعافتةطشنأ« Mathematics Activities

www.cut-the-knot.org/Curriculum/index. Shtml

بالطلبسانمعقوملااذه.صاصتخالابسحبةفنصمتايضايرلايفافاجباعلأ

،قطنمللباعلأكانه،ةسدنهلاوربجلاىلإةفاضإ،تايلكلابالطىتحوةيوناثلاةلحرملا

.اهريغوتالامتحالاو،باسحلاو

Conflict History 6

www.conflicthistory.com

:ملاعلايفتاعارصللةينمزلاطوطخلاحفصتبالطللعارصلاخيراتعقومحيتي

طباورًاضيأنمضتيو،هخيراتوثدحلاكلذثودحناكمرهظيامثدحىلعطغضلابف

.تامولعملانمديزمداجيإل

Shodor C1

http://shodor.org/interactivate/activities/

،ربجلاو،ةسدنهلاو،تايلمعلاو،ماقرألانمةيلعافتلاتاودألاتاجردعقوملااذهيطعي

قيبطتكًاضيأهنمةخسندجوتو،باسحلاوتاثلثملاىلإ،ةجذمنلاو،ءاصحإلاو،تالامتحالاو

.دابيآلازاهجىلع

Our Timelines (1

www.ourtimelines.com

لالختعقوثادحأقايسنمضصخشللينمزطخءاشنإبالطلليناجملاعقوملااذهحيتي

.ثراوكلاو،ةينقتلاتاروطتلاو،ةيخيراتلاثادحألاتائفنيبهنمضثادحألافنصتو.هتايح
هج

مك
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ةيكرحلاةينقتلالك

الأانمظعمركذتي.يكرحلاميلعتلامعدتيتلاةيمقرلارداصملاددعيفدايدزاةمث

flutephonesاهمدختسنانكيتلاو،لجسملاهبشتيتلا(ةيكيتسالبلا)ةينئادللاتاودألاكلت

ةادألثمودبتلةممصمنكتملاهنأنممغرلاىلعو.ةيئادتبالاةلحرملايفانتساردمايأ

ىلعةيقيقحتاتونةءارقو،اقيسوملاتامغنجارخإةبرجتبالطللحيتتتناكاهنإف،ةيقيقح

ةبرجتبالطللحيتتاليتلادابيآلاتاقيبطتنمةعونتمةعومجمرفاوتتف،نآلاامأ.امةحفص

نأيفًاضيأتحجنلب،بسحف(ةتونلا)ةيقيسوملاةمالعلاةءارقواقيسوملاتامغنجارخإ

نأةجردىلإ،ةيقيقحلاةيعاقيإلاوةيرتولاتالآلاو،تايساحنلاو،ةيخفنلاتالآلالثمودبت

،توصلاتاربكمبتاقيبطتلاهذهنوطبريةيئادتبالاةلحرملايفاقيسوملايملعمنمًاضعب

.ةيقيسوملاتالفحلاةماقإيفاهنومدختسيو

,Dance)ويديفةبعلةيندبلاةيبرتلايملعمنمضعبمدختسي Dance, Revolution)

Nintendoموقتثيح،هسفنتقولايفةعتمموةقهرمةيندبنيرامتيفةيويحببالطلاكارشإل

Wii،360وKinectforXboxباعلألانمريثكللاجملاحيتياذهو،نيمدختسملاتاكرحعبتتب

VTechمدقي،لثملايف.يكرحلاميلعتلايفطاشنباوكراشيلبالطلادشتيتلاةيميلعتلا

www.vtechkids.com((ىلإةسردملالبقامرمعبلافطألابذجلتاودألانمًاددع

.ناولألاو،فورحلاو،ماقرألاملعتىلعمهتدعاسمةيغب،ةيكرحلاةطشنألا

.ىرخأةيجيتارتسإيأريثأتنمربكأيوغللاريغليثمتلايفاهريثأتنوكبةينقتلازيمتت

مهتائيبفاشكتسانمبالطلانكمتيس،ًارفاوتوةيعقاووًاروطترثكأتاودألاحبصتامدنعو

ًاعاستادادزتلئاسولانمةلمجبمهسفنأنعريبعتلاو،تامولعملاروصتو،مهبةطيحملا

النيعببالطلاديوزت،ةلماكاهتاناكمإتلغتسااذإ،تاودألاهذهعيطتست.ةمئادةروصب

.مهملاعللضفأمهفنيوكتىلعمهدعاست،بضنت
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ىسداسلالصفلا

تاظحالملاليجستوصيخلتلا

بالطلاةردقزيزعت(تاظحالملاليجستوصيخلتلا)ةيميلعتلاةيجيتارتسإلاشقانت

بالطلانوملعملادعاسي،انهو.ةرصتخمةديدجةروصيفاهصيخلتوتامولعملافيلوتىلع

،فصلاةفرغىفصيخلتلابةقالعتاذتايصوتثالثانيدل،MCRELثحبىلعءانب

:ىه

:تايصوتلا

.ةددحمةدعاقىلعينبملاصيخلتلاةيجيتارتسإبالطلاسيردت•

.صيخلتلارطأفيظوت•

.لدابتملاميلعتلايفبالطلاكارشإ•

تامولعملاميظنتىلعبلاطلاةردقززعيهنأيفصيخلتللهباشمتاظحالملاليجستنإ

ةجلاعمىلعبالطلادعاسياذهو،اهلةمعادلاليصافتلاوةسيئرلاراكفألانيبتةقيرطب

نيبةدئافةساردلاتاراهمرثكأنمتاظحالملاليجستنأنممغرلاىلعو،تامولعملا

اهتفصببالطللاهنوسّرديامًارداننيملعملانإف،اهتيمنتبلاطلاعيطتسييتلاتاراهملا

.اهتاذّدحيفةراهم

تاظحالملاليجستفيظوتبقلعتياميفتايصوتثالثًاضيأانيدل،McRELثحبىلعءانب

:ىه،فصلاةفرغىف
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:تايصوتلا

Oملعملادادعإنمتاظحالمبالطلاءاطعإ.

.ةعجارملايفاهمادختساومهتاظحالمحيقنتلًاصرفبالطلاءاطعإ•

يفرودبصوصنلاةجلاعمجماربوةبتاكلاتالآلايفةلثممةينقتلاتماق،ةدعنينسذنم

.ةيقيقحملعتةبرجتاهّدعىلإمويلاةيبوساحلاجماربلاروطتعيطتسيو.تاظحالملاليجست

ةيلمعبالطلاملعتءانثأيف،معادلاراطإلانوكتنأوأ،معدلارفوتنأةينقتلاةعاطتسابذإ

.صيخلتلا

ميظنتىلعو،معادراطإريفوتىلعةيتآلاتاينقتلادعاستفيكنيبنس،ءزجلااذهيف

فصعلاوميظنتلاجماربو،صوصنلاةجلاعمتاقيبطت:تاظحالملاليجستوصيخلتلاتايلمع

.نواعتلاولصاوتلاجماربو،ةددعتملاطئاسولاو،ينهذلا

صوصنلاةجلاعمتاقيبطتلث

،جماربلانمةعومجملمشيو.ةعابطللةلباقةدامجتنييبوساحقيبطت:صوصنلاجلاعم

ملعمللرفوتاهعيمجو،يناجملالجوجتادنتسمجمانربىلإ،درووتفوسوركيامنمأدبت

.بلاطلادنعتاظحالملاليجستو،صيخلتلاةراهمزيزعتلةقيرط

صيخلتلا

مادختسايهصيخلتلاةراهمبالطلاسيردتدنعاهبيصونيتلاتايصوتلاىلوأ

بالطلاديوزتةيجيتارتسإلاهذهفيظوتنأشنم،ةددحمةدعاقىلإدنتسملاصيخلتلا

ءانثأيفمههجوتةيلكيهبمهديوزتو،صيخلتلابمهمايقءانثأيفاهنوقبطيةيلمعب

صيخلتلاتاوطخ1.6لكشلانيبي.اهنودنمةريحمةمهمنوكيدقامذيفنتىلإمهيعس

نمضعبعم،رابكلاوراغصلابالطلانملكىلعقبطتيتلا،ةددحمةدعاقىلإدنتسملا
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1.6لكشلا

صيخلتلاةدعاق

:تاوطخلا

.ةمهملاريغةداملاداعبتسا.1

.تامولعمللًاراركتلثمتيتلاتاملكلاداعبتسا.2

لامعتسالثم)ةمئاقلانمضاهلكءايشألاهذهلمشتةملكبءايشألانمةمئاقنعةضاعتسالا.3

.(بقيقلاو،طولبلاو،رادردلاراجشأنعًاضوع(راجشأ)ةملك

صيخلتلاراهظإلدرووتفوسوركيامجمانربيفتارييغتلابقعتةزيملامعتساكناكمإب

بهذاو،درووجمانربحتفا،ًالوأ.ةيلمعلاهذهنوقبطيبالطلالعجتنأو،ةدعاقلاىلإدنتسملا

.تارييغتلابقعتةزيمليعفتل(TrackChanges)تارييغتلابقعت<(Review)ةعجارمىلإ

تانولابلايفتارييغتلاضرعرتخاو،(Balloons)تانولابتحتدوجوملاسوقلاطغضامث

(ShowRevisions in Balloons)(2.6لكشلارظنا).

6.2لكشلا

درووتفوسوركيامخيبتارييغتلابقعتليعفت

forosoftWord-docx.حجاتلاىلعصلايسيردتلاىقةيمعتلاعيطي

Acrobat ةحفصلا. يصرعةعجارمتالسارمعجارمةحفصلاطيطختجاردإةيسيئرلا

.لاسلةيا-تاتتكلال-----:ةفيالمهال
-----------ةسا..-مل..مسالاىتحاقثاحبأىنالمبقيقدت

ةيعيبطةيانعىدانلانمضعبهيف.يبرعلايمويتايلايفيدانلاقباسلاافيحيلعتاملكلاددعيف****نع"جيلخلا

ةنراقم---------جتاريمعتلاسقعييقت---------2

-------------------- هت:سقعلاتارايخرسكت

.مدختسملاميلعرييعت

ةزيم،عباسلافصللمولعلاةملعم:نروبناسةسنآلاتمدختسافيكنيبنيتأياميفو

ةسنآلاتأدب.مهبتكنماهنوراتخيسوردصيخلتةيفيكاهبالطلحضوتيكتارييغتلابقعت

ظفحدعبو.قصللاوخسنلايتيلمعبغرافدروودنتسميفهتعضومث،اهباتكنمصنرايتخاب

تدّدح،صيخلتلادعاوققيبطتيفتعرشو،انحرشاملثمتارييغتلابقعتتلقف،دنتسملا

امكلمجلاهذهرهظت.فذحلارزتطغضمث،ءزجلانمضاهداجيإدعبةدئازلالمجلا
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فيكىرتنأًاضيأكنكمي،رمحألاىلإاهنولريغتورمتسمطخبتفذُحدقو،3.6لكشلايف

.(ةيضرألاتاحطسملا)ىلإ(ةينوتكتلاحئافصلاوتاراقلا)حلطصمنروبناسةسنآلاترّيغ

3.6لكشلا

تارييغتلابقعترهظيدرووتفوسوركيامدنتسم

.ىوتحملامهفمهيلعلهستةقيرطبصنلاصلختلاةيفيكمهلنيبتا صيخلتةيفيكمهلنيبتنأانهنمو

يئاقلتلاصيخلتلاةادأاهنإ؛نيملعملانمريثكاهفرعيالدرووجمانربيفةديفمىرخأةزيمكانهو

(AutoSummarize).نمو،صنلانماراتخماءزجذخأت؛اهمساهيلإريشيامبامامتموقتيهف

اتارايخك(File)فلمىلإبهذا،كطيرشىلإايئاقلتلاصيخلتلاةادأةفاضإل.هصخلتّمث.(كلطرشيفينقتلاموهفم

(Option)-طيرشلاصيصخت(CustomizeRibbon)،ديمعلاىطايفةلدسنملاةمئاقلامدختسا

ةفاضإطغضامث،يئاقلتلاصيخلتلاتاودأىلعرثعا.(AلاCommands)اهلكرماوألارايتخاليراسيلا

(Add)راسيىلعأيفيئاقلتلاصيخلتللاريغصاطيرشنألاىرتفوس.كطيرشىلإاهتفاضإل

ةسنآلاتعاطتسا،صوصنلاةجلاعمجمانربفيظوتباهبالطلةيلمعلاديسجتلالخنمو

.ىوتحملامهفمهيلعلهستةقيرطبصنلاصيخلتةيفيكمهلنيبتنأنروبناس

صيخلتلاةادأاهنإ:نيملعملانمريثكاهفرعيالدرووجمانربيفةديفمىرخأةزيمكانهو

نمًاراتخمًاءزجذخأت:اهمساهيلإريشيامبًامامتموقتيهف.(AutoSummarize)يئاقلتلا

File))فلمىلإبهذا،كطيرشىلإيئاقلتلاصيخلتلاةادأةفاضإل.هصخلتّمثنمو،صنلا

ةمئاقلامدختسا.(CustomizeRibbon)طيرشلاصيصخت<(Options)تارايخلك

تاودأىلعرثعا،(AllCommands)اهلكرماوألارايتخاليراسيلادومعلاىلعأيفةلدسنملا

ًاطيرشنآلاىرتفوس.كطيرشىلإاهتفاضإل(Add)ةفاضإطغضامث،يئاقلتلاصيخلتلا

يئاقلتلاصيخلتلاطيرشطغضا،هلامعتسالو،كتشاشراسيىلعأيفيئاقلتلاصيخلتللًاريغص

(AutoSummarize)،(يئاقلتصيخلت)رتخامث(AutoSummarize).يتلاةشاشلاحيتت
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.ةيساسألاطاقنلارايتخا-1:يه،صيخلتللةفلتخمتارايخةعبرأنيبءاقتنالاةيناكمإرهظتس

ءيشلكءافخإ-4.ديدجدنتسميفصخلملاجاردإ-3.دنتسملاىلعأيفصخلملاجاردإ-2

ةديجةادأةيساسألاطاقنلارايتخا:لوألارايخلادعيو.دنتسملاةرداغمنودصخلملاءانثتساب

تيغلأاهنكل،2007درووةخسنيفيئاقلتلاصيخلتلاةزيمرفاوتت،ةصاخةروصبسيردتلل

ىلعةيتآلارداصملادحأبرجف،كيدلةدوجومةزيملاهذهنكتملاذإ،2010درووةخسننم

:تنرتنإلاةكبش

TextCompactor)ه )http://textcompactor.comرداصملاهذهكلحيتت

.ًايئاقلتهصخلتمثنمو،يبعشتطباروأرصنلانمريبكءزجقصلةيناجملا

مهميلعتدنعطقفةعجارلاةيذغتلاببالطلاديوزتلتاودألاهذهفيظوتنكميو

Ultimate Research Assistant (http://ultimate– يلاثملاثحبلادعاسم •

(TeSearch–assistant.comتايلمعلتارشنوتاصخلمًايئاقلتةادألاهذهنيشتنت

ةيلمعجئاتنيفتادنتسملارسفتو(أرقت)ًايلعفيهف.ًابيرقتعوضوميأنعثحبلا

.ًابيرقتكثحبعوضومصخليهسفنتقولايفو،ًالماشًازاجيإبتكتو،ةسيئرلاثحبلا

ةباحسو،ةينهذلاطئارخلاكلذيفو،عوضوملاةركفنعةينهذًاروصيطعتامك

.نابضقلاتاططخمو(tagCloudS)ةيلالدلاتاملكلا

تاظحالملاليجست

نمةعونتمةعومجمفيظوتةيفصلاتايصوتلانم،تاظحالملاليجستبلصتياميف

طاقنلاديدحتو،صيخلتلاةيلمعىلإأجلييذلاوهيوقلاريثأتلاوذقيسنتلاو،قيسنتلا

.تاملكلاىلإةفاضإةيباتكلاروصلاو،ةسيئرلا

بالطلاليصحتيفةطقن%39اهردقةدايزىلإيدؤيروصلابليثمتلانأنيبتدقو

ًابولقمTفرحمسربةيعيمجتلاتاظحالملاقيسنتيفبلاطلاأدبيثيح.(1998،ونازرم)

مدختسيو،ةحفصلانمراسيلاةهجىلإتاظحالملاوقئاقحلالجسيمث،ةحفصلاىلع

نيتنثاوأةلمجنمًاصخلمبتكيمث،نيميلاةهجىلعرخآيوغلريغليثمتيأوأمسرلا

4.6لكشلايفنيبملالاثملايفىرتنأكنكمي.بولقملاTفرحلضرعتسملاطخلاتحت



حجانلايفصلاسيردتلاخيبةينقتلافيظوت***196

ثيح،بوساحلاءازجأنعلوألافصلايفةشقانملالختمدختساةيعيمجتتاظحالم

يف،ةحفصلانمرسيألاءزجلاىلعبالطلااهشقانيتلابوساحللةعبرألاءازجألاتبتك

لفسألايفةزجومةرابعًاضيأتفيضأو،اهنمنميألاءزجلاىلعةعبرألاءازجألاتمسُرنيح

4.6لكشلا

درووتفوسوركيامجمانربخيبتعضوةيعيمجتتاظحالم

ةشاشلا.1

حيتافملاةحول.2

ةرأفلا.3

ةيزكرملاةجلاعملاةدحو.4

داك)جلاعملاوأ

مدختسننيحيف،ةعابطللحيتافملاةحولمادختسنو،تامولعملاةشاشلارهظت،ءازجأةعبرأنمبوساحلافلأتي

.بوساحلالقعيهفةيزكرملاةجلاعملاةدحوامأ،رشؤملاكيرحتلةرأفلا

وأ،صوصنلاةجلاعمجماربفيظوتب،ةلوهسبةيعيمجتلاتاظحالمللبلاوقءاشنإنكمي

ةخسننمضتاظحالملاليجستلمعدكلذكرفاوتيو.ةيميدقتلاضورعلاجماربوأ،مسرلا

تاظحالملارتفدميمصتةنياعمةزيملالخنمدرووتفوسوركيامجمانربنمشوتنكام

(NotebookLayout View)(زودنيوليغشتماظنىلعةحاتمتسيلةزيملاهذه).ليعفتل

بالطلاةنياعملاهذهدعاست،درووةشاشراسيىلإىلفسلاةيوازلايفرزلاطغضا،ةزيملاهذه

تاليجستوموسرةفاضإنممهنكمتو.بوساحلاىلعاهتعابطءانثأيفمهتاظحالمميظنتىلع

ةزيملامعتساببالطلادحأتاظحالمرتفدىلعًالاثم5.6لكشلانيبي.ًاضيأرّسييةيتوص

.(تاظحالملارتفدميمصتةنياعم)
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5.6لكشلا

درووتفوسوركيامجمانربàبتاظحالملارتفدميمصتلاةنياعم

تلا

A

هديAA:همودعمهمومهوهمومهوهمودعمهبويعمهموجهاهكهماهمهملاعهعوننم

رممع-ىسامسق 2ناونع1تاوبعدعاستالاب"

ةباتكلاخيبةراعتسالامادختسا

ةلهوللناودبتنيتركفوأنيتملكنيبةقالعةرامتسالا

(ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا)ةيزيلجنالايذه:تاملكلانم1:ةحفصلا

ىلعبالطلادعاستنأنكمييتلادابيآلازاهجىلعتاقيبطتلانمضعبيتأياميف

:اهميظنتوتاظحالملاليجست

ةزهجأىلعتبثمتاظحالملاليجستلصصخملاقيبطتلااذه:(Notes)تاظحالملا•

مهتاظحالمليجستبالطلاعيطتسيثيح،دابيآلاو،شتاتدوبيآلاو،نوفيآلا

.ملقلاوأحيتافملاةحولنيمدختسم،ةطيسبةيماظنةقرويوحتةهجاولالخنم

Evernote e:ىلعمدختسملاباسحعمقيبطتلااذهيتأيEvernoteةكبشىلع

،صنلاديدحتقيرطنعتاظحالملاعمجمدختسملاعيطتسي،هتطاسوب،تنرتنإلا

.ةيلالدلاتاملكلابسحبتاظحالملاميظنتنكميو،روصلاعفروأ،تاطقلريوصتوأ

وأتاظحالملامسربالطللقيبطتلااذهحيتي:(AudioNote)ةيتوصلاةظحالملا•

قيبطتلادّدحي،ليجستلااذهليغشتدنعو.يتوصلاليجستلاءانثأيفاهتعابط

.يتوصلاليجستلايفةددحمةطقندنعتمسُرةنيعمعطاقم

•Infinote:نكَمُي،يضارتفا(نيلفحول)لامعتسابتاظحالملاقيبطتلااذهمظني

.هيلع(ةقصالتاظحالم)عضونمبالطلا
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•PaperDesk:لاكشأنمةعومجمنيبنمرايتخالامدختسمللقيبطتلااذهحيتي

(رفصألاتاظحالملاقرو،ينايبلامسرلاقرو،ضيبألارتافدلاقرولثم)قرولا

حمستيتوصلاليجستللةزيماضيأقيبطتلالمشيو.اهيلعتاظحالملاليجستل

.ايهفشةيساسألاطاقنلاديدحتببالطلل

ينهذلافصعلاوميظنتلاجماربكا

ليجستوصيخلتلاتاراهمزيزعتمعدتتامسبينهذلافصعلاوميظنتلاجماربزيمتت

صيخلتلا

ةسرامملابلصتياميفةحضاولاتايصوتلاىدحإوهصيخلتلابلاوقفيظوتنإ

فدهبتمّمُص،بالطلاىلعملعملااهحرطييتلاةلئسألانمةلسلس،بلاوقلاهذه،ةيفصلا

باتكمدقي.تارابتخالاوتامولعملانمةددحمعاونألةيساسألارصانعلاىلعديدشتلا

.يدرسلا–1:يه،بلاوقلاهذهنمعاونأةتسةيناثلاهتعبطب(حجانلايفاصلاسيردتلا)

–5.ججحلابةمعدملاةشقانملا–4.تافيرعتلا–3.(T-R-T)حرشلا–ديقلا–عوضوملا-2

Stone,–نوتسوPitler–رلتيبوHubbell–لبهوDean–نيد).ةثداحملا–6.لحلا/ةلكشملا

فدهت،ملعملااهدعيتاظحالمنمةعومجموأيديهمتمظنمصيخلتلابلاقّنإ،(2012

مهتدهاشموأ،امًاعوضوممهتءارقدنعمهموهامىلعديدشتلاىلعبالطلاةدعاسمىلإ

ًاسردثلاثلافصلايفاهبالطيطعتيهولجنيربةسنآلالاثمسردنل.ًانيعمويديفعطقم

هتأشنأتنرتنإلاةكبشىلعًاعئارًاردصمتدجودقو.ةيقيسوملاتالآللةفلتخملاتائفلانع

اهبالطىلإبلطتنألبقنكلو.www.sfskids.orgعقوملاىلعوكسيسنارفناسةينوفمس

اهبالطدعاسيتافيرعتبلاقءاشنإل؛kidSpirationجمانربتمدختسا،عقوملاىلإلوخدلا

(ارتسكروألا)ةيقيسوملاةقرفلايفةيقيسوملاتالآلاتائفلمهفاشكتساءانثأيفزيكرتلاىلع

.(6.6لكشلارظنا)

:ةيتآلاةلئسألاتافيرعتلابلاقنمضت
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؟حلطصملااهيلإيمتنييتلاةماعلاةئفلاام•

؟ةئفلايفرصانعلايقابنعرصنعلااذهزيمتيتلاتامسلاام•

ةفيرعتلااهيلإريشييتلارصانعلانمىرخألاعاونألانمًاضعبركذا•

ةئفةعومجملكلوانتت،ءاربخلانمتاعومجمعبرأىلإاهبالطلجنيربةسنآلاتمسق

(ءاربخ)اوحبصيلSFSعقومةعومجملكيفبالطلامدختسا،ارتسكروألاتالآنمةسيئر

مث،تافيرعتلابلاقلامعتسابعقوملانمتامولعملااوصخلو،مهلتصّصخيتلاةئفلايف

،بالطةعبرأنماهنملكفلأتي،ةديدجتاعومجمىلعبالطلاعيزوتلجنيربةسنآلاتداعأ

لدابتّمثنمو،ارتسكروألاتالآتائفنمةفلتخمةئفيفريبخةعومجملكيفنوكيثيحب

يذلاطاشنلااذهنأشنم.مهتعومجميفءاضعألايقابعماهوملعتيتلاتامولعملابالطلا

تافيرعتلاراطإيفًاضعبمهضعبةدعاسمبالطللحيتينأةعطقتملاروصلابيكرتةبعلهبشي

6.6لكشلا

Kidspiration جمانرب àبىشنأ:تافيرعتراطإ

تامسلا

ةماعلا

تامسلا

ناسنإلاعاورتولاتالآلا

تامسلا

ةماعلاتامسلا

ةماعلا

تالآالأ
تل

ةيقيسومةيقيسوم

ديدحتيفةبوعصنوهجاويبالطلانمًاضعبنألجنيربةسنآلاتدجو،سردلالالخو

بلاوقنمرخآعونفيظوتتررق،مهتدعاسملو،ةيقيسوملاتالآلانممهتائفلةماعلاتامسلا

بالطلاىلعحرطي،بلاقلااذه.(T-R-1)حرشلا–ديقلا–عوضوملابلاقوهو،صيخلتلا

:ةيتآلاةثالثلاةيهيجوتلاةلئسألا
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؟فصولاوأعوضوملارصحتيتلاتامولعملاام•

؟ديقلاوأعوضوملاحرشتيتلاةلثمألاام•

ىلإريغصباشليلدنمةخسنىلإعامتسالابالطلاءالؤهىلإلجنيربةسنآلاتبلط

Benjamin–نتيربنيماينبتوصبارتسكروألا BrittenعقومىلعTeacherTube.com.

تالآتائفديدحتنمبالطلانكمت،T-R-1بلاقاهنمضتييتلاةيهيجوتلاةلئسألاحرطبو

.لضفأوحنىلعارتسكروألا

ةيساردةدحوسداسلافصلايفهبالطولسنيوديسلاىطعأ:رخآلاثميتأياميف

،ةقاطلاتاطحملةفلتخملاعاونألانعةريصقةرضاحمدعبو.(ةرذقةملك:ثولتلا)اهناونع

تاطحملانعمجانلاثولتلاروصتيهو،اهلّمحيتلاويديفلاعطاقمنمًاضعبمهيلعضرع

.محفلابةلماعلا

يفيمانوستلةيثراكلاراثآلاو،ةيوونلالبونرشتةثراكنعىرخأعطاقمًاضيأضرعو

ًاضيأاودهاشمهنكل،محفلاتاطحمنعمجانلاثولتلابالطلادهاش.2011ماعنابايلا

،مهراكفأصيخلتىلعهبالطةدعاسملو.ةيوونلاةقاطلاتاطحمنمةلمتحملاتالكشملا

ةلأسملايفرظنلاىلإبالطلاهجوييذلا،لحلا/ةلكشملابلاقلامعتساولسنيوديسلاراتخا

:ةيتآلاةسمخلاةيهيجوتلاةلئسألاىلعديدشتلاعم

؟ةلكشملاام.1

؟لمتحملالحلاام.2

؟لمتحملايناثلالحلاام.3

؟لمتحملاثلاثلالحلاام.4

؟حاجنللةصرفلضفأبىظحيةثالثلالولحلانميأ.5

WebSpirationclassroom.عقومىلعبلاوقلاةبتكمنمًابلاقولسنيوديسلامدختسا

com:ةيلوأتادنتسم(StarterDocs)>طيطختلاوريكفتلا(Thinking& Planning)

ProblemSolution)لحلاةلكشملاءاشنإ< Essay).نإف،7.6لكشلايفرهظيامكو
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لولحلاحارتقاو،ةلكشملاديدحتوحنتاعومجمنمضمهلمعلالخبالطلاهجويبلاقلااذه

لولحلاةيؤرىلعمهدعاسيو،ةلأسملايفثحبللةحضاوةيلكيهمهلرفويوهو،ةنكمملا

.ةدوصقمريغجئاتنىلإيدؤتدقيتلاةلمتحملا

7.6لكشلا

Webspiration جمانرب àبئشنأ:روصممظنم

تابكرملانمتاثاعبنالا

تاعانصلاو

ةيناكسلاةدايزلا

تابكرملانمتاثاعبنالاليلقتبانتنيدمخيبناخدلاوبابضلاليلقتاننكمي.س

معد

ىرخأةيبيرضتازفحم

ةفيفخلاتابكرملاءارشل

ذيفنتلاةطخ

تاظحالملاليجست

بالطلاسرديسفيكنكلو،تاظحالملاليجستبمهبالطمايقىلعنيملعملامظعمرصي

تاظحالمليجستهينعيامًالعفنومهفينيذلابالطلامهًادجةلق،فسألاعم؟مهنودنم

غيصنمةعومجمفيظوتتاظحالملاليجستبقلعتياميفةيفصلاتايصوتلالمشتو.ةديج

Inspirationيوحي.ملعملااهعضوتاظحالمببالطلاديوزتىلإةفاضإ،تاظحالملاليجست

ةيلمعيفبالطلاونيملعمللًادجةبسانمةدعاسمتاودأدعتيتلابلاوقلانمًاريبكًاددع

.تاظحالملاليجست



حجانلايفصلاسيردتلاخيبةينقتلافيظوت***202

فصللةغللاتاراهمةملعم:نوسبميسةسنآلاتمدختسا:يحيضوتلاثميتأياميف

ديقانعنعةيساردةدحوبءدبللةيديهمتتامظنمويديفعطاقموتنيوبروبجمانرب،رشاعلا

Grapesof)بضغلا Wrath)كبنياتشنوجل-JohnSteinbeck.ةءارقببالطلاتفلكمث

موييفةسردملاىلإمهتدوعدعبو.عوبسألاةياهنةلطعلالخباتكلانملوصفةعضب

يفةسيئرلاةيصخشلاتافصةشقانملةينواعتتاعومجمنمضنوسلجيمهتلعج،نينثإلا

دقتعتيتلاتامسلاىلعًابضنممهشاقننوكينأتدارأثيح،TomJaod-دوجموت:ةصقلا

تاظحالملانمضعبليجستلInspirationتمدختسا،اذل.دصقنعاهروطكبنياتشنأ

مهلوانتيفةحاررثكأبالطلاضعبناك،ةيساسألاةعومجملادارفأنيبراوحلاهجوتيتلا

ىلعنوسبميسةسنآلاتطغض،Inspirationدنتسمتأشنأنأدعب،روصلابةنراقمصنلل

Transferto)صوصنلاجلاعمىلإلقن<(File)فلم Word Processor).كلذبو،

ةلثمأداجيإمهيلإتبلطمث.اهتدعأيتلاتاظحالملانعةزجومةخسنيطعتنأتعاطتسا

ةددعتملاطئاسولالك

،بسحفةددعتملاطئاسولاىوتحمنعتاظحالموتاصخلمةباتكبالطلاعيطتسيال

.اهضرعومهتاظحالمومهتاصخلمنيسحتلةددعتملاطئاسولافيظوتًاضيأمهتعاطتسابلب

ءاشنإبلطتيعورشميفنواعتلليكيوعقومىلإةيوناثلاةلحرملايفبالطةثالثعجر،ًالثمف

سردلالالخهتاظحالمًادرفنممهنملكلّجس،رصيقسويلويةايحنعمليفل(ربخصخلم)

.مهبًاصوصخمًاضننوكتثيحباهوصخلو،ًاعممهتاظحالماوعمج،عقوملااذهىلإعوجرلاب

.لصاوتلاجماربلوانتييذلاقحاللاءزجلايفًاقحاللاثملااذهشقاننفوس

،هيفرتلالماعبًانايحأمهنهذلغشنيدقف،ةددعتملاطئاسولابالطلامدختسيامدنع

اهفيظوتمهنكميةديفمتاظحالمعضولجأنمةمزاللاتايوتحملليدقنلاليلحتلااولهاجتيف

،ةيساردلامهلوصفيفةددعتملاطئاسولانوملعملامدختسيامدنع،كلذل.ةساردلانمديزمل

نومضملانمةدئافلاميدعىوتحملازييمتىلعنوصيرحبالطلانأاودكأتينأمهيلع

ىلعصاخلامهعباطءافضإو،ةسيئرلاتاعوضوملايفةريغصلاطاقنلاجمدو،يرهوجلا

.هملعتطمنقفوىلعلك،مهتاظحالم
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نوليميامًابلاغف،طئاسولاةددعتمتاصخلمبالطلاعضيامدنعهتاذءيشلاقبطنيو

طوطخلارايتخاىلعتقولانمريثكردهنأيفكشالو.رهوجلانًمالدبضرعلاىلعديدشتلل

ةيساسألاتانوكملاديدحتىلعصرحلانوكينأيغبني،اذل.هلًاديجًالالغتساسيلتايفلخلاو

صيخلتلايفةددعتملاطئاسولافيظوتنأرمألايفيباجيإلابناجلانكل.اهليلحتوىوتحملل

يرجيدق،ًالثمف.ىوتحملايفنوكراشيبالطلالعجياماذهو،عتممرمأتاظحالملاليجستو

.اهيفاوشاعةبقحوأيخيراتثدحنعاهيفنوثدحتيمهتادجومهدادجأعمةلباقمبالطلا

نمينقتلامدقتلاعمحبصأهنكل،ةّدعتاونسنوملعملاهمدختسابسانموبرجمسردهنإ

.ةرسألاتاراكذتعمرومألاءايلوأاهبظفتحييتلاءايشألا

نمةيعامتجالاتاساردلاةداميفهبالطانيديمديسلافلك،ًاديدحترثكأحرشانهو

ةكرحنعرواجمةطشنأزكرميفنيدشارنينطاومعمةلباقمءارجإةطسوتملاةلحرملا

مهتاعومجمعماهودهاشو،ويديفطيرشىلعتالباقملابالطلالّجس.ةيندملاقوقحلا

،تاظحالملاليجستو،ةشقانملابتالباقملالالخبالطلاماقو.فصلاىلإمهتدوعىدل

ةيندملاقوقحلاةكرحنع(رابخأةرشن)اوّدعأمث،ةكرتشمتاعوضوميفةلباقملاصيخلتو

ثالثبديقمةيرابخإلاةرشنلاضرعنألو.ةيلعفلاةلباقملاعطاقمنمدهاشمبنينيعتسم

زجومجتنمعنصلصيخلتلايفمهتاراهمبالطلاقبطينأيرورضلانمنإف،طقفقئاقد

.هتاذتقولايفلماشو

صيخلتراطإومليفةعانصطاشننيبعمجتنأيفوشتةديسلاتبغر،رخآلاثميفو

،تاعومجمىلإبالطلاتمسق.سداسلافصلابالطلتايصخشلانعسرديفراوحلا

،ةيليجستلاطئارشلااولدابتمث،فينعريغرّمنتدهشمريوصتل؛ةثالثنماهنملكفلأتت

:ةيتآلاراوحلاراطإتاوطخعابتامهيلإتبلطو

؟ًاضعبمهضعبلتايصخشلاةيحتتناكفيك.1

؟اهيلإةراشإلاوأ،اهراهظإوأ،اهلحيملتلاىرجيتلاتاعوضوملاوأةلئسألاام.2

؟ةشقانملايفمهمدقتناكفيك.
3

؟دهشملاىهتنافيك.4
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.ةقدب(رّمنتلا)لاكشأليلحتىلعربكأبالطلاةردقتحبصأ،راطإلااذهلامعتساب

عمو،مهنيباميفلماعتلاةيفيكلاهيلعقفتمدعاوقعضولمهفيرعتبالطلامدختسا،دعباميف

.ًاضيأةسردملايفمهئالمزيقاب

ليجستوسلصيخلتلايفةددعتملاطئاسولافيظوتلىرخأةعئارةقيرطكانهو

.حئارشلاسلضرعلالخنمةيعيمجتتاظحالممادختسايهو،تاظحالملا

KeynoteوPreZiوتنيوبروبلثم،طاشنلااذهلةعونتمتاقيبطتلامعتسانكمي

.لجوجضرعو

تانيسحتلابراسيلاىلإةدوجوملاةيساسألاميهافملانيدومعلاوذقيسنتلاطبري

اهئزجلوطىلعةحيرشلامضتو.ةحيرشلانيميىلإةددعتملاطئاسولاىلعتلخدأيتلا

دحأاهعضوةمهم9.6و8.6نالكشلانيبي،ةيعيمجتلاتاظحالملاصخلتةماعةرابعيلفسلا

فيظوتىلعًالاثم10.6لكشلانيبينيحيف،تنيوبروبجمانربيفهأشنأًابلاقو،نيملعملا

ملقب–TheOutsiders–ءابرغلاباتكصيخلتلجأنمةيعيمجتلاتاظحالمللبالطلادحأ

،S–نوتنيه.يإ.س E. Hinton.هتارايتخايفبلاطلاعمفلتختدقكنأنممغرلاىلعو

ةروصبًامهماذهّدعيو.هلًايصخشىنعملمحتةلثمأراتخاهنإف،ويديفلاوتوصلاوروصلل

باتكلايفتاعوضوملاةساردلصاخلاهعباطءافضإهلحيتتةادأّدعتتاظحالملانأل،ةصاخ

.اهركذتو

امأ.تاعوضوملامهلوانتدنعججحلابةشقانملاراطإنومدختسيبالطلانأظحال

،عوضوملافصوو،معدلاو،ءاعدالاو،ليلدلا:يهفاهتساردمهليغبنييتلاةعبرألارصانعلا

:ةيتآلاةلئسألاحرطبكلذو

؟ءاعداىلإيدؤتيتلاو،فلؤملااهضرعييتلاتامولعملاام:ليلدلا.1

ءاعدالاوأسيئرلاحيرصتلاام؟حيحصهنأىلعفلؤملاّرصييذلاام:ءاعدالا.2

؟تامولعملاروحمدسجييذلا

؟ءاعدالامعدتيتلاتاحاضيإلاوأةلثمألاام:معدلا.3

؟باتكلاهضرعياميفهلضقانملاليلدلاوأءاعدالاىلعدويقلاام:ءانثتسالا.4
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تضفخناوأةيعامتجالامهتاقبطتلعامهممهلكسانلانأوه،لاثملااذهيف،ءاعدالا

.ةريرشوأةليبنلاعفأبنايتإلاىلعاهتاذةجردلابنورداق

.(wordcloud)ةملكللةباحسءاشنإلالخنم،صخلملاريوصتلىرخأةقيرطكانه

ءاشنإ،wordle.netوأtagcedo.comلثم،ةملكلاةباحستادلوميفبالطلاعيطتسي

كلذبمايقللةمدختسملاقرطلانمو،سيئرعوضوميأنعيفصوصخلملةيرصبةروص

لواحتعوضومنعثحبةيلمعءارجإكنكميثيحWikipedia.orgعقومىلإباهذلا

ك(Print/export)ريدصت/ةعابطرتخا،هداجيادعبو.هنعتامولعمداجيإوأ،هميلعت

صنلاعض.رسيألايبناجلاطيرشلانم(Printableversion)ةعابطللةلباقةخسن

لصحتفوسو،قصللاوخسنلاقيرطنعاهركذقبسيتلاةملكلاةباحستادلومدحأيف

نمضتي.ناولألاولاكشألارييغتًاضيأكنكميو،تامولعملابينغيرصبصخلمىلعًاروف

WatergateScandal-تيجرتووةحيضفنعةملكلاةباحسلصخلمىلعًالاثم11.6لكشلا

.Wordleلامعتساب

8.6لكشلا

تنيوبروبجمانربىلعةيعيمجتلاتاظحالملاةمهملةيهيجوتىدابم

.بيجيمجعم.ج.جنم:-1يميدقتضرع

همهنعنلعتمعضرعةعجارمحئارشلاضرعتاكرحميمصتجاردإةيسيئرلاةحفصلا-

تحي33ةلعتشم.يكحت.ةتصلاهاجتالاكلتتج––ب..--طيطختتل-رصق

-لادبتسادعب.يمست.عن6تال-و--A."لك==كلاهنييعتلاةداعإوحنتلحسم

-5-يبيجةقالعهلع==قلاةمهتةدعاقيهىتحمتثيح.يسرافيك

.س.سا-----3-3 ةرقف---حارس..مهل

ةيعيمجتلاتاظحالملاريياعم

ءابرغلا

.ةيعيمجتلاتاظحالملابلاقمدختسا•

.ةسيئرتاعوضومةثالثنعلقيالامددح•

.(عوضوملكلةفلتخمعاونأرايتخابجي)ويديفلاعطاقموأ،طباورلاوأ،تاوصألاوأ،روصلانمهمئاليامبعوضوملازّزع•

.اهتقبسيتلاتاعوضوملاصخلتةزجومتاظحالمعض،ةحيرشلكلفسأيف•

.ةطقن50و16نيبسايقتاذةحضاواطوطخمادختسا•

.ةءارقلاةلهسو،نيعللةباذجحئارشلانوكتثيحبناولألانيابتنمدكأت•

.مهئالمزىلعيهفشلكشبمهتاظحالمضرعلايئاوشعبالطرايتخامتيفوس•

ةيهفشلاتاظحالملالجأنمةلصفملاتاحاضيإلاظفحا.مظنمريغكضرعلعجيليوطلاصنلا:لدولقاممالكلاريخ•

(ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا)ةيزيلجنالا"officeةمس1نم1ةحيرش

Jupiterimagesةكرش2012(C)ةينفتاصاصقروص
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9.6لكشلا

تنيوبروبجمانربخيبىشنأ:ةيعيمجتتاظحالمبلاق

---مويلانيينيصلانيب

ناونعلا

ىلعتانيسحتلا

عيضاوملاددح

ةيسيئرلايفعيضاوملا

==ةددعتملاطئاسولا

Jupiterimagesةكرش2012(C)ةينفتاصاصقروص

10.6لكشلا

ةيعامتجالاتاقبطلاوتاباصعلاعارص.1اصفيه

صوصللانيبفرشلا.2

ةينغأىلإعمتسا.3ناردجلاىلعةباصعلاةباتك.1

ىلرامبوبل

.ف

سفنلابةيحضتلاو/ةماركلاةداعتسا.3

ةيحطسةقبسمماكحأ.4ج)

يجست*.

هلاجرودوهنبور.2

مليفلانعةروصلالدبتستممصمللةا

ريدجلاويديفلادهاش.4

ةريرشوأةليبنلاعفأبنايتإلاىلعاهتاذةجردلابنورداقتضفخناوأةيعامتجالامهتاقبطتلعامهممهلكسانلا

(هيكيرمألاهدحتملاتايالولاهسرامتجالا-266.عهمس-1يمهعيرس

Les–دليفتاشتسسيلريوصت Chatfield (leslie_chatfield@yahoo.co.uk)روص

Jupiterimagesةكرش2012(C)ةينفتاصاصق
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ةطشنأاهنأبتاظحالملاليجستوصيخلتلاةيلمعىلإبالطلاونيملعملانمريثكرظني

.ةينواعتةروصبتاظحالملاليجستوصيخلتللقرطدجوتنكلو،كلذكنوكتامًابلاغو،ةيدرف

:اهنم،اهيلإعوجرلاكنكميةدعةينورتكلإعقاومكانهو

Google–لجوجتادنتسم6 Docs

<

https://docs.google.com

،ةدوجومتادنتسمبلجبالطللةيبتكملاتاقيبطتلانمةيناجملاةعومجملاهذهحيتت

تادنتسملانّزخت.رفصلانمةديدجىرخأءاشنإوأ،ةيميدقتلاضورعلاوةلودجلاجمارباهيفو

نيرخآنيمدختسمةوعدنكمي،ًاضيأحفصتميأىلعاهيلإلوصولانكميو،ةباحسلانمض

.تادنتسملاريرحتيفةدعاسملل

Your Draft 1

www.yourdraft.com

.ةعرسوةلوهسبتادنتسملاةغايصتنرتنإلاربعريرحتللةيناجملاةادألاهذهحيتت

ةفاضإوأ،اهتءارقىلعراصتقالاوأ،مهتحفصليدعتبمهريغلحامسلانومدختسملاعيطتسيو

.طقفدودرلا

Write Board C

www.writeboard.com

،ليدعتلكظفحو،كراشتللةلباقتادنتسمءاشنإبنيمدختسمللعقوملااذهحمسي

.تارييغتلاةنراقمو،ةقباسلاخسنلاىلإةدوعلاو

مك
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11.6لكشلا

wordleàبىشنأ:تيجرتووةحيضفنعصخلم

<

NoteStar (1

http://notestar.4teachers.org

ًايئاقلتتاداهشتسالاةفاضإو،اهميظنتو،تنرتنإلانمتامولعمذخأبالطللحمسي

ءاهنإبًايدرفبالطلافيلكتو،تاعورشمءاشنإ،ًاضيأ،نيملعمللنكمي.APAوأ،MIAةغيصب

.رشعيناثلاىتحعبارلافصلانمبالطللممصموهو،عورشملانمماسقأ

ThinkFree (1

www.thinkfree.com

هبشت،تنرتنإلاةكبشىلعةيبتكملاتاقيبطتلانمةيناجمةعومجمThinkFreeعقوم

،ةلودجلاجماربو،تادنتسملادادعإىلعنواعتلانيمدختسمللنكمي.لجوجتادنتسم

.ةيميدقتلاضورعلاو

ThinkTank (1

http://thinktank.4teachers.org
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ربعتاودأفيظوتمهلحيتي،نماثلاىتحثلاثلافصلانمبالطللعقوملااذهمّمُص

ثيحب،يدرسلاراطإلانمعونقفوىلعمظنموهو،ددحمعورشمعوضومىلعديدشتللتنرتنإلا

عقوملااذهحمسيو.عورشملامهئاشنإءانثأيفنيمدختسملاهجوتةلئسألانمةلسلسمدختسُت

.مهعورشمىلعلمعلاببالطلاأدبيامدنعNoteStarعمجمدلاباضيأ

Cornell Notes 1

http://coe.jmu.edu/LearningToolbox/cornellnotes.html

Cornellسرادملانمريثكمدختست Noteنمضوأةسردملانمضةنيعمةيجيتارتساك

Cornellءاشنإنمةديجةيميلعتًاسوردرفويوهف.ةيميلعتلاةقطنملاقاطن NoteS،نكميو

.(LearningToolbox)ملعتلاتاودأقودنصنماهيلعلوصحلا

Typewith.me 4

http://typewith.me

صيخلتلاىلعدعاستيهو،اهفيظوتةلوهسبتنرتنإلاةكبشىلعةحاتملاةادألاهذهزيمتت

ىلإوأباسحءاشنإىلإةجاحلانود،يقيقحلانمزلايفةينواعتةروصبتاظحالملاليجستو

ةفرعمو،صنلانمتارايتخالاةيؤرلهستثيحبًازرابًانولبالطللىطعيو.لوخدلاليجست

اهفيظوتبالطلاعيطتسيو،ةشدردلاةزيمبًاضيأعقوملااذهزيمتي.اهنملكبمهسأنم

يبعشتلاطبارلاةكراشملالخنممهعمنواعتللمهءالمزبالطلاوعدي.مهلمعنعثدحتلل

http://وhttp://primarypad.comةهباشملاعقاوملانمو)طقفمهدنتسمبصوصخملا

. (titanpad.com

Lit Summary Podcast 1

www.learnoutloud.com/Catalog/Literature/American–Classics/Lit–Summary–

3#Podcast/24192

ةراضحلالوانتي(يكيسالك)ميدقباتكلًايتوصًاصخلملمعلااذهنمةقلحلكيوحت

.ةيبرغلا
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Township High School Summary Frames 4

www.d214.org/staffservices/sisummary frame.aspx

ًاريثك،يونيلإةيالو،ستيياهنوتجنيلرأيفةيوناثلابيشنواتةملعمنمعقوملااذهمدقي

.اهلامعتساتاميلعتعمصيخلتلابلاوقىلعاهليمحتنكمييتلاةلثمألانم

The Jigsaw Method 1

http://olc.spsd.sk.ca/de/PD/coop/page4.html

نمًاضعب،ادنك،ناوشتاكساسيفةماعلانوتاكساسسرادمنمعقوملااذهرفوي

igSaWلوانتتيتلاةعئارلارداصملا Methodصيخلتيفنواعتلاىلعبالطلاةدعاسملل

.تامولعملانمريبكّمك

نواعتلاولصاوتلاجماربلك

ةيلمعمعدتنأنكمي(مداخلا)ىلعةعومجملاتادلجموينورتكلإلاديربلانأحيحص

نمةسالسرثكأًالبسبالطللرفوتةديدجتاودأةمثنكل،تاظحالملاليجستوصيخلتلا

ىلعةرفاوتملاةينواعتلاتاودألاف:صيخلتلاوتاظحالملاليجستىلعمهنيباميفنواعتلالجأ

،رداصملايفةكراشملاتاعومجمللحيتت،تانودملاويكيولاتاحفصلثم،تنرتنإلاةكبش

(ةيلالدلاتاملكلا)لامعتساربعةلوهسباهفينصتوتامولعملاداجيإو،بيولاتاحفصليدعتو

تاحفصهبموقتنأنكمييذلارودلاضرعنس،ءزجلااذهيف،رداصمللةرصتخمفاصوأوأ

.ةينواعتةروصبتاظحالملاليجستوصيخلتلايفتانودملاويكيولا

يكيولاتاحفص

ةساردهبالطصخلينأدارأ،رشاعلافصللةيزيلجنإلاةغللاملعم:زنومياسديسلا

بلط:ةيحرسمللهبالطمهفهلالخنمميقي،يئاهنعورشمكو،ريبسكشلرصيقسويلوينع

ءاطعإلبقو،رصيقسويلويةايحنع-ةعجارملابولسأبنالعإ-ريصقمليفدادعإمهيلإ

تامالعلاءاطعإو،ةددعتملاطئاسوللRubiStarريياعمليدعتلالخنمريياعملاددح،ةمهملا

امأ.ةيبذاجلاو،ةيخيراتلاةقدلاو،داصتقالاو،يتوصلاليجستلاو،توصلاةدوجبسحب

:وهفةمهملاصن
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لامعتساكناكمإب.رصيقسويلويةايحلوانتييلايخمليفنع(ريصقمليف)ربخصخلمعض

(cut-outanimation)تاصاصقلابكيرحتلاوأ،ةكرحتملالاصلصلاموسروأ،ةيحلادهاشملا

رصيقةايحنمدهاشمو،ةيريوصتاقيسومو،ًايتوصًاقيلعتكمليفلمشينأبجي،يداعلامسرلابوأ

ةثالثىلعديزتالاهراتختتاعومجميفوأًادرفنملمعلاكنكمي،ريبسكشةيحرسماهفصتامك

تامولعملانمديزموتاميلعتلاةدعاقىلعلوصحلل؛فصللينورتكلإلاعقوملاىلإدع.صاخشأ

.ةمهملاهذهنعةلصفملا

دهاشميذريصقمليفدادعإ،نويدو،ليناشو،كيج:بالطلانمةعومجمتررق

مهتساردلالخمهنملكاهعضويتلاتاظحالملاعيمجتوههلعفمهيلعاملوأنإ.ةيح

صيخلتمهيلعناك،دعباميف.ةيعامجلاتاظحالملانمةعومجميفاهميظنتو،ةيحرسملا

ىلعيكيوةحفصلامعتسااوررقو.مهعورشملصنةيادبنوكتلةيعامجلاتاظحالملاهذه

http://pbworks.com) PBWorks)مهنيبنواعتلاليهستل؛.

بالطلادعاستو،اهمهفلهسييتلاةيميلعتلاسوردلانمًاددع"BWorksعقومنمضتي

يكيولاةحفصكيجأشنأ.ةعرسبيكيولاةحفصىلعصاخلامهعباطءافضإةيفيكملعتىلع

)http://caesar.pbworks.com(نمهتاظحالمعضومث،ةيهيجوتلاىدابملاًاعبتم

.CaesarBioاهامسو،اهأشنأةحفصىلعقصللاوخسنلاقيرطنعةفلتخمتارضاحم

نملكأرق.هتحفصىلعهخسنوايديبيكيوعقومىلعرصيقليفصنلاثمتةروصًاضيأدجوو

خسنلابامهتاظحالمنمًاضعبافاضأوةحفصلاىلعاهرشنيتلاتاظحالملانويدوليناش

.رصيقسويلويةايحنعقئاقحلوانتتةينواعتةحفصكلذنعجتنو،ًاضيأقصللاو

،ةمهملاو،رداصملا:كيجهأدبيذلايكيولايفةديدجتاحفصثالثليناشتفاضأ

رداصملاةحفصيفتفاضأمث.حفصتلاليهستلًايبناجًاطيرشتفاضأو.ةروصملاةصقلاو

طباورلانمضتييذلا،del.icio.uSعقومىلعصاخلااهباسحوايديبيكيوعقومىلإطباور

ةكراشمةعومجملادارفألحمسام،"Caesar"ةلادلاةملكلاتحتاهتعضويتلاواهتظفحيتلا

ديسلااهعضويتلاةيلصألاةمهملانويدضرعمث.صنللمهتباتكءانثأيفةلوهسبرداصملا

خسنلابةلصفنمةحفصيفعضوو،هسفنعوضوملاىلعنيزكرممهعيمجىقبيىتح:زنومياس

،زنومياسديسلااهعضويتلاتاميلعتلاةدعاققصللاو
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ةصقلاىلعلمعلامث،ًالوأصنلااوعبطينأليناشتحرتقا،هتاذعوضوملاىلإنآلادعنل

صنليدعتبًاعمةثالثلابالطلاأدب،هيلعو.اهحارتقاىلعكيجاهقفاونأدعب،ةروصملا

رخآلانعلزعمبلكصنلاىلعلمعلامهناكمإبناكو.بولطملالكشلاهئاطعإوريصقلامليفلا

ينواعتوأدرفنموحنىلع،ةساردلاةعاقيفوأءادغلاةحارتساءانثأيفًاعمو،لزنملانم

ةحاسميكيولاةحفصتناكو.هدعبويسردملاماودلالبقةسردملايفيمالعإلازكرملايف

.هذيفنتو،مهعورشملطيطختلاو،تامولعملاصيخلتو،تاظحالملاليجستلمهنيبةكرتشم

ةيلمعلالحارملالخاهوذفنيتلاتارييغتلاةيؤريف،مهنميأوأ،زنومياسديسلابغراذإو

ركذعم،يكيولاتاحفصيفةحفصلك(خيرات)يفاهيلععالطاللةرفاوتمنوكتساهنإف،اهلك

.PBWorkSاهيفو،ةزيملاهذهبيكيولاتاحفصمظعمعتمتت.رييغتلكظفحيذلاصخشلا

ةتسلابلاوقلانعًاسردهبالطلزنومياسديسلاىطعأ،عورشملاببالطلافيلكتلبق

ةيناثلاهتعبطيف(حجانلايفاصلاسيردتلا)انباتكيفليصفتلاباهشقاننسيتلاو،صيخلتلل

صوصخملاربخلاصخلمصيخلتىلعمهتدعاسملو.(2012،نوتسورلتيبولبهونيد)

مهيطعيفوسبلاقلااذهنأمهلحضوو،يدرسلاصيخلتلابلاقلامعتسامهيلعحرتقا،مهب

مهدعاستو،لايخلابةداعطبترتةلئسأربعمههجويهنأل،ةيحرسملالجأنمةديجةجيتن

لكشلاو،فدهلاو،ةيلخادلادودرلاو،ةيلوألاثادحألاو،نكامألاو،صئاصخلاديدحتىلع

لكشلارايتخاناويدو،ليناشو،كيجررقو.ةيحرسملاويديفيفحوضولاةجردو،يئاهنلا

.يلصألامليفلاةياهنةفرعمنع(ينغيال)ثيحب،هيفحوضولاةجردوريصقلامهمليفليئاهنلا

تانودملا

ةيلكيهلاهذهلو.لدابتملاميلعتلاةيجيتارتسإذيفنتلًادجةلعافةقيرطتانودملارفوت

.حيضوتلا-3.لؤاستلا-2.صيخلتلا–1:يه،تانوكمةعبرأقافرلاميلعتيفميظنتلاةيلاع

تامولعملامهدحأصخلي،ةيدرفةروصبعطاقملادحأبالطلاأرقينأدعبذإ،عقوتلا-4

ةلئسأبلاطلاحرطيمث،ةيلمعلاهذهلالخهتدعاسممهناكمإبنيذلافصلايفهقافريقابل

فدهتةلئسأمهيلعهتاذبلاطلاحرطيمث.صنلايفةمهملاعطاقملازاربإلهئالمزىلع

دعبثدحيساّمعتاعقوتنيمختمهيلإبلطي،ًاريخأو،ةحضاولاريغتامولعملاحيضوتىلإ

.ّوتللهوؤرقيذلاءزجلا
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هجولًاهجوةثداحملاوةءارقلاةطشنأيفلدابتملاميلعتلابولسأفيظوتنكميال

،لاثملاليبسىلع،تنرتنإلاةكبشىلعةيميلعتلامالفألاوتانودملاعمًاضيألب،بسحف

ًاسرداهئاطعإءانثأيفلدابتملاميلعتلافظوتنأ،عبارلافصلاةملعمتلوهةسنآلاتدارأ

ةيجيتارتسإفيظوتلةليسوبالطللرفوتتانودملانأحيحص.ةقاطللةفلتخملالاكشألانع

ىلإدتمينأنكمييذلاقيمعلاراوحلانمديزملًالاجمًاضيأحيتتاهنكل،لدابتملاميلعتلا

عقومىلإلوخدلاتلوهةسنآلاتلّجس،فصلاةفرغيفةصحللصصخملاتقولادعبام

BrainPOP،ةقاطلالاكشأنعشالفلاةينقتبريصقلامليفلامهعيمجبالطلادهاشو.

،ةنماكلا:ةنودمىلعمليفلااهيوتحييتلاتاحلطصملاتفاضأ،مليفلامهتدهاشمءانثأيفو

تراتخامث.ةيوونلاو،ةيرارحلاو،ةيكيناكيملاو،ءوضلاو،ةيئابرهكلاو،ةيئايميكلاو،ةيكرحلاو

.ةنودملاىلعفصلاتاشاقنهيجوتلهانوج

يتأتنأنكمي:مليفلانمهمهفامصيخلتبأدبو،ةنودملاىلعلوخدلاهانوجلجس

ةيكرحلاةقاطلانأنيحيف،ةنزتخمةقاطيهةنماكلاةقاطلانأو،ةفلتخمنكامأنمةقاطلا

هؤالمزاهنعبيجييكةقاطلاعاونأنمعونلكنعةلئسألانمًاضعببتكمث،ةكرحلانمضتت

اوؤاجو،مليفللمهمهفلًاقفوةلئسألااوباجأدقبالطلاناك،قحاللامويلايفو.فصلايف

زاهجمادختسابًاعمتاباجإلاهذهةءارقاوعاطتساو،ةقاطلاعاونأنمعونلكىلعةّدعةلثمأب

.اهبالطنيبىرجيذلاراوحلاىوتسملةرماغةداعسبتلوهةسنآلاترعشدقو.ًاضيأضرعلا

ًاكبارعضوملااذهادبدقف،ةيوونلاةقاطلانعًاحيضوتهانوجبلط،قحاللامويلايف

تمدقو.ىرخأةرمةقاطلالاكشأنعثدحتييذلاءزجلااودهاشفاوداعكلذل،عيمجلل

يذلاو،ةنودملاىلعىوتحمةفاضإقيرطنعةيوونلاةقاطلانعاهحيضوتًاضيأتلوهةسنآلا

عقوت،طاشنلاماتخيفو.ًاريخأاهمهفدقبلاطلانأىلإريشتيتلادودرلانمريثكهيلعتقلت

نأظحالدقو.ةفلكلقألاوًانامأرثكألاةقاطلالاكشأديدحتكلذدعبسردلالوانتينأهانوج

كلذل.يروفحألادوقولالوانتيBrainPOPىلعةقاطلالاكشأبقلعتملاويديفلاعطاقمدحأ

.ةقاطلاجاتنإيفةيروفحألاةقاطلامادختساةيفيكسردلانمضتينأًاضيأعقوت

،ًاقحالاهتعجارملجأنمةيفصلاتاشاقنلاظفحناكماهنوكبةنودملازيمتت،اضيأ

ءايلوأعمةنودملليبعشتلاطبارلاةكراشمبتلوهةسنآلاتماق،اذل.بالطلامييقتنمًاءزجو

.فصلالخاديرجتيتلاثيداحألاىلإةفطاخةرظنىلعمهلوصحباوعتمتسانيذلارومألا
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عباسلالصفلا

نيرمتلاريفوتوةيلزنملاتابجاولابفيلكتلا

هوملعتامةعجارمنممهنكمتبالطللةصرفتانيرمتلاوةيلزنملاتابجاولارفوت

،ةمرصنملاةليلقلاتاونسلايف،ثوحبلاجئاتنيففالتخالانممغرلاىلعو.هقيبطتو

،(2007،جنيركيبوونازرم:Kohn,2006-نهوك)اهتيمهأوةيلزنملاتابجاولاةيلعافنع

كانهنأنورياولازامو،ةيلزنمتابجاوببالطلانوفلكياولازامنيملعملامظعمنإف

تابجاولاهكرتتيذلاريثأتلارادقميفةدعلماوعرثؤتنأنكمي،كلذبمايقللًاهيجوًاببس

بجاولاةدوجو،رومألاءايلوأةكراشمةجردكلذيفو،بالطلاليصحتيفةيلزنملا

لزنملاةئيبو،اهتبقارموةبولطملاتامهملاةيلكيهو،ملعتلايفبالطلاتامامتهاو،يلزنملا

.(Minotti,2005-يتونيم:Rowell,2004-ليوروMilgram–مارجيلموHong-جنوه)

Patall-لاتابوRobinson-نوسنبوروCooper-ربوكهارجأيذلايدعبلاليلحتلاءاجدقو

.يلزنملابجاوللةيباجيإلاراثآلاديؤيلةيلزنملاتابجاولاقيبطتنعةذفنملاثوحبلل(2006)

تابجاولانعثحبلاجئاتنلمشيذلاو،ةيمكلاوةيدرسلاتاينقتلافيظوتبليلحتلارهظأو

،بالطلاليصحتويلزنملابجاولانيبةيباجيإةقالع،2003ماعىلإ1987ماعنمةيلزنملا

.امهنيبةيباجيإةقالعيأاوريملنورخآنوثحابةمث،كلذعمو.0.60رثألامجحغلبثيح

.(Vatterott,2009-تورتاف)ليصحتلاويلزنملابجاولا

ميهافمىلإاوفرعتيلًاصرف،هتالاحلضفأيف،بالطلليلزنملابجاولارفويدق،نكل

قيمعتلةصرفمهلحيتيوهف،هقيبطتوهتعجارموهوملعتامىلعنرمتلاىلإةفاضإةديدجراكفأو

.فصلاةفرغناردججراخملعتلاو،مهتاراهميفةعاربلاىلإلوصولاوىوتحمللمهمهف

صالختساىلعبالطلاونيملعملادعاستنأءزجلااذهيفاهبىصوملاتاسراممللنكمي

.قلازملاوتابقعلانمضعبيفعوقولابنجتو،ةيلزنملاتابجاولانمةنكممةدئافىصقأ
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:ةيفصلاةسرامملابقلعتياميفتايصوتثالثيتأياميفو

:تايصوتلا

اهغيلبتو،ةسردملاوأةيميلعتلاةقطنملابةصوصخمةيلزنملاتابجاوللتاسايسعضو•

.اهنمةياغلالصويو،يميداكألاميلعتلامعديامبيلزنملابجاولاتامهمميمصت•

.اهببالطلافلكيتلاةيلزنملاتابجاولانعةعجارلاةيذغتلاميدقت•

مهتردقززعينأ،ةنيعمةركفوأ،امةراهمىلعنرمتلاببالطلافيلكتنأشنم

عاونأنعمجنيالءادألانسحتنأودبينكلو،ةعاربلانمعقوتملاىوتسملاقيقحتىلع

تاظحالملاةعجارميفرصحنتيتلا،ًالثم،(ةيديلقتلا)تانيرمتلاف.اهعيمجتاسرامملا

همدعنملضفأاهدوجونأعم،بلاطلاليصحتيفرثألاةليلق،صوصنلاةءارقةداعإوأ

.(McDermott,2007–تومريدكاموRoediger–رجيديور،McDaneil–لينادكم)

يفبالطلابذجتنأىنعمب،ةحضاونوكتنأبجي،ىودجتاذتانيرمتلاهذهنوكتيكو

،ًالثم)يتاذلامييقتلاوأ،قبسملاريضحتلاوأ،تارابتخالالالخنمةداملاركذتةيلمع

بردتلا)نملاكشألاهذهقبطتامدنعو.(ءامسألاةفرعموأةفطاخلاتاقاطبلافيظوتب

ةداملاتامولعمفّرعتنيبامتارمثالثوأناترم)رركتموحنىلع(تارابتخالاىلع

دادزي–(ىرخأةهجنمةبستكملاةفرعملليئاهنلامييقتلاوةهجنماهضرعوأةيميلعتلا

ةوالع.(Roediget,2008–رجديوروkarpicke–كيبراك)بلاطلاليصحتيفاهرثأ

–رتنبراك)مهملعتيفيباجيإريثأتوذملعتلاةّدملاوطماظتناببالطلارابتخانأىلع

Carpenter،رلشابو–Pashler،2009–اديبيسو,Cepeda،ررورو–Rohrer،رلياتو–Taylor،

.(Sholar,2010–رالوشو

يفةدحاوةراهمنمرثكأىلعنرمتلامهيلإبلطيامدنعًاضيأًالعافنيرمتلانوكيو

ررور:CavaZOS,1994–سوزافاكو،DomingueS–زيوجنيمودو،Haلا–لوه)هسفنتقولا

ديدحتىلعاونرمتينأبجيبالطلانأكلذلةلمتحملاتاريسفتلانمو.(2007،رلياتو

بالطلانكمتيامدنع،كلذىلعًالضف.اهسفنةيلمعلابناجىلإاهعابتانيعتيىتلاةيلمعلا
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نأيغبنيامديدحتلاهفيظوتو،مهئادأنعةيحيحصتلاةعجارلاةيذغتلاىلعلوصحلانم

،فراعملاوأ،تاراهملابمهظافتحاىوتسمنسحتي،كلذلبسنألاةقيرطلاوهيلعاونرمتي

حبصتنيرمتلاةيلعافنأًاضيأودبيو.(2007،رتنبراكواديبيسوررورورلشاب)اهليصحتو

نأبجي،ًامومع.ةدحاوةصحيفهرصحنمًالدبنمزلانمةدمىلعًاعزومنوكيامدنعربكأ

Anderson,-نوسردنأ)%80ةبسنبةيافكقيقحتللقألايفةرمنيرشعوًاعبرأبالطلانرمتي

.(Rosenbloom,1981–مولبنزورو،Newell-ليوين؛1995

:يه،نيرمتلاريفوتبلصتياميفتايصوتثالثانعضو،جئاتنلاهذهىلعءانبو

:تايصوتلا

.بالطلاعماهلصاوتونرمتلاةطشنأنمةياغلاديدحت•

.ةفلتخمةنمزأىلعةعزومو،ةزكرمو،ةريصقنيرمتتاسلجميمصت•

.نيرمتلاتاسلجنعةعجارلاةيذغتلاميدقت•

رداصميوتحتيهف:تانيرمتلاذيفنتوةيلزنملاتابجاولارسيتنأةينقتلاعيطتست

تامهمىلعلمعلايفنواعتلابالطلاىلعلهسيام،فصلاةفرغجراخةريثكملعت

لقصىلعمهدعاستيتلا(نيرمتلاوبيردتلا)رداصمبمهدّوزتو،يلزنملابجاولا

.مهتاراهم

عمبالطلامدقتةعباتمىلعاهتردقبنيرمتللمدختستيتلاتاينقتلانمريثكعتمتي

تايجيتارتسإلانعثوحبنيبتو.مهمدقتىوتسمىلعءانبةبوعصرثكأتامهمريفوتو،نمزلا

يفمهسي(CAI)بساحلاةنوعمبميلعتلانأةساردلايفنيرثعتملابالطلادعاستيتلا

مهزفحيلب،ًاقبسمًاماكحأمهيلعردصيالهنأل،بوسرلارطخلنيضرعملابالطلاملعت

،ةيدرفةروصبملعتةيلمعريفوتكلذكهنكميو،ةرشابموةلصاوتمةعجارةيذغتبمهدوزيو

ةئيبمهلرفويو،مهتيدرفومهتيلالقتسانمربكأًاردقحيتيو،بلاطلكتاجايتحايبليامبو

.(2002،نورخآويلراب)ًاضيأساوحلاددعتملاملعتلل
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،نرمتلاوةيلزنملاتابجاولليفصلاجمانربلاينغتيتلاةينقتلاتاتفلصفلااذهلوانتي

تاودألاو،ةددعتملاطئاسولاو،اهليلحتوتانايبلاعمجتاودأو،صوصنلاةجلاعمتاقيبطت:يهو

.نواعتلاولصاوتلاجماربو،ةيلعافتلاةيميلعتلا

صوصنلاةجلاعمتاقيبطتلث

ةفيظواهلةطيسبتاقيبطتاهنأبصوصنلاةجلاعمجماربىلإصاخشألامظعمرظني

اهلعجتصوصنلاةجلاعمتاقيبطتيفةعونتملاتاودألانكل،ريغالقاروألاةعابطل:ةدحاو

.ريثكبةينورتكلإةعباطةلآدرجمنمرثكأ

جمانربيفةحاتملاتاودألانمًاريثكباتكلااذهنمىرخأعضاوميفانشقان

لوانتنملاننكل.صوصنلاةجلاعميفًاراشتنارثكألاتايجمربلادحأوهو،درووتفوسوركيام

لثم،ثحبلاتاكرحمفيظوتناكمإفرعيملعملك،ًابيرقتهيفثوحبلاءارجإناكمإدعب

ًاضيأبالطلاةعاطتسابنأفرعينممهنمًادجًاليلقنكل،بالطلالبقنموهايولجوج

ةحفصلابناجىلعةذفانحتفيرمألااذهىلعطغضلانإذإ،هسفندرووجمانربنمضثحبلا

ثحبلاكرحمىتحو،تادرفملاسيماوقو،مجاعملالثم،رداصميفثحبءارجإبالطللحيتي

.ةراتخملاةملكلانعرثكأتامولعمىلعلوصحلل(جنيب)

ةمسبهفيظوتوثحبلاكرحمحفصتجمانربحتفنمًالدبةادألاهذهفيظوتزيمتي

كرحماهققحييتلاجئاتنلانمًازيكرترثكأنوكتنأىلإليمتثحبلاجئاتننأيهو،ةديرف

ةربخلايذنيثحابلاوراغصلابالطللةميظعةدئافهذهنوكتدقو،ةماعضارغألثحبلا

اوبهذينألامتحالءاضتي،درووجمانربيفثحبلاةيلمعبالطلاءارجإدنع،هيلعو.ةليلقلا

مهيهلتيتلاةريثكلارومألاببسب،ةمهملانعمههابتنافرصينأوأ،هيفلئاطالثحبيف

.تنرتنإلاىلإمهعوجرلاح

تطعأ:ثحبلاضارغألدرووجمانربفيظوتبالطللنكميفيكحضويلاثميتأياميف

ةعومجممهيلعتضرعو،تسوكولوهلانعًاسردسماخلافصلايفاهبالطنوسبموتةسنآلا

لاكشألانمةعومجمو،يئاهنلاةدحولاعورشملاهنمعوضومرايتخانوعيطتسيتاعوضوملانم

.ًايداعًاريرقتوأ،ًامليفوأ،حئارشلاةقيرطبًايميدقتًاضرعاهنماوراتخيل
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يميدقتضرعدادعإنّموتللتهتنااهنأل،ريرقتةروصىلعاهبجاومدقتنأاميإتررق

تفداص،اهلزنميفبوساحلازاهجبريرقتلاىلعاهلمعءانثأيفو.ةقباسلاتادحوللمليفو

تعمسدقاهنأفرعتاميإنأنممغرلاىلعو.درووجمانربىلعهتأرقصنيفداهطضاةملك

،نميألارزلابةملكلاىلعتطغض،كلذل.اهانعمنمةدكأتمنكتملاهنإف،ًاقباسةملكلاهذه

تلصحيتلاتافيرعتلانكتمل.(LookUp)عجرملايفةملكلانعثحبلاةمئاقنمتراتخاو

.ةملكلاهذهلقيقدلاىنعملاىلعاهلوصحنمةدكأتمريغتيقبذإ،ةريبكةدئافتاذاهيلع

ةملكلتافدارملانمًاضعبتأرقو،ثحبلاةادأيفتاملكلاسيماوقطبارىلعتطغض،اذل

هينعتامعةديجةركفىلعاميإتلصح،اذبو.زييمتو،ةقياضمو،رّمنت:تدجوف،داهطضا

.ًاعمتافدارملاوفيرعتلانمةملكلا

تملعتدقتناكو،هتبتكامةحصنمتققحت،اهريرقتلىلوألاةدوسملاتهنأنأدعبو

رظنا)درووجمانربيفدعاوقلاوةئجهتلاةادأفيظوتبنوسبموتةسنآلانمكلذلعفتفيك

ملعتتناكاهنكل،ديكنيكشيلففينصتلًاقفوطقف4.9ةجردىلعتلصحف.(لوألالصفلا

،فصلايفاهتملعتيتلاةديدجلاتادرفملانمضعبلامعتساباهصنىوتسمعفرعيطتستاهنأ

سوماقيفاهيلعترثعيتلاتادرفملانمرثكأةيفصونوكتىرخأىلإتافصلانمضعبرييغتو

.اهلامعتساىلإليمتيتلاةريصقلالمجلاضعبنيبعمجلاو،درووجمانربنمضتادرفملا

اهليلحتوتانايبلاعمجتاودألك

ىلعًاروصقمنيرمتلاوةيلزنملاتابجاولايفةلودجلاجماربفيظوتنوكيامةداع

زاهجىلعءاوس،تاراهملاوميهافملايفسرمتلافدهبتانايبلانومدختسينيذلابالطلا

بوساحلازاهجىلعوأ،فصلاةفرغيفلومحملابوساحلاىلعوأ،مهلمعناكيلزنمبوساح

اهتجلاعموتانايبلاىلعتاباسحلاءارجإلالخنمنّرمتلامهلنكميثيح،ةسردملاربتخميف

.ةلأسمللقمعأمهفىلعلوصحللاهضرعو

يفمدقلاةركبردموةيندبلاةيبرتلاملعمجينروتناير:كلذىلعلاثميتأياميف

ىلعاهتدعاسم،ربجلاةدامةملعم،ركيبةديسلاهتليمزهيلإتبلط،ةيوناثلانيالوراكةسردم

ةوقلاجمانربنعلوؤسمهنألو،تانايبلاليلحتيفمهتاراهمةسرامملنيبعاللاضعبزيفحت

ام:ةيندبلاتانيرمتلايفمهءادأنوبعاللاعبتتينأررقدقف،مدقلاةركقيرفيفةئيهتلاو



حجانلايفصلاسيردتلاخيبةينقتلافيظوت***220

ربتخمنألو؟ةيساردةصحلكيفنيرمتلاراركتتارمددعام؟هنوعفرييذلانزولارادقم

ةلودججمانربحتفمهيلإبلطدقف،سبالملاليدبتةفرغنمرخآلابناجلاىلإعقيبساحلا

تابرضلدعمبتانايبلاطبرمهيلعراشأ،كلذىلعدز.يندبنيرمتلكدعبمهتانايبلاخدإل

يف،بيساوحلاليغشتمهراظتناءانثأيفبساحلاربتخميفهنوسيقيمهلعجيذلابلقلا

،ةيندبلاتانيرمتلايفبعاللكمدقتنمققحتلامهبردمونوبعاللاعاطتسا،لصفلاةياهن

.ركيبةسنآلادنعربجلاسرديفتانايبلاهذهنمًاينايبًامسراوّدعأو

كلذفيظوتمهيلإركيبةسنآلاتبلط،ةلودجلاجماربفيظوتبالطلاداتعانأدعبو

تالداعملامسرنعاهسردتيتلاةدحولانمءزجكو.ىفاكملاعطقلاتالادلمهمهفقيمعتفدهب

ىفاكملاعطقلالاودلحىلعديدشتللداتعملايلزنملابجاولااهبالطتطعأ،ةيعيبرتلا

اهيلعاولصحيتلاتاباجإلاذخأمهيلإتبلطف،ةينقتلانمديفتستلتداعمث،ًايودياهمسرو

يدؤيفيكًاعيرسمهلرهظيثيحب،ةلودجلاجماربيفاهلاخدإليلزنملابجاولالئاسمنم

.ىفاكملاعاطقللينايبلامسرلالكشرييغتىلإةيباسحلاتاراشإلاوتباوثلارييغت

ةددعتملاطئاسولالك

ةينقتلافيظوتيفةركتبملاسرادملاونيعدبملانيملعملاضعباهدمتعييتلاقرطلانم

.(سوكعملايساردلالصفلا)ىعدياماهفيرعتةداعإو،نيرمتلاوةيملعملاتابجاولازيزعتل

onathan-نمجريبناثانوجاهركتباةركفيهو Bergmannزماسنورآول–Aaron Sams

ةيالو،كرابدنالدوويفةيوناثلاكرابدنالدووةسردميفءايميكاملعمامهو،2007ماع

ةطشنألاميظنتوتامولعملاءاطعإيفنيملعملاضعباهعبتييتلاةقيرطلارييغتينعتو،ودارولوك

(ةرضاحملا)ءزجىلإعامتسالانمبالطلانكمتينأيهةيساسألاةركفلانإب،ةيفصلا

يفةكراشملاو،ةلفاحلايفوأ،لزنملايفويديففلموأ،ةيتوصةرشنةروصىلعسردلانم

رودريغتي،ةقيرطلاهذهبو.ةيساردلاةصحلانمزلالخملعملانمهيجوتبهنوملعتيامقيبطت

مظعميضمينأملعملاناكمإبحبصيو،(ميلعتبردم)ىلإ(ىوتحمللمدقم)نمملعملا

تاعومجملاعملمعلاو،مهتلئسأنعةباجإلاو،مهعملمعلاو،بالطلاىلإثدحتلايفهتقو

يساردلالصفلانعديزمةءارقكنكمي)ةدحىلعبلاطلكلملعتلاةيلمعهيجوتو،ةريغصلا
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http://www.thedailyriff.com/articles/طبارلاىلعتنرتنإلاةكبشىلعسوكعملا

.how-the-flipped-lassroom–is–radically–transforming-learning–536.php

www.)ناخةيميداكأوهو،ةيميلعتلاةددعتملاطئاسولاىلعرخآديجلاثمكانهو

khanacademy.org).ىلعميلعتلانعةلماشوةعماجةيناجمةعومجمربكأديكأتلكباهنإ

ملعو،تايضايرلاداوملمشيويديفعطقمةئمعبرأونيفلأنمرثكأمضتذإ،تنرتنإلاةكبش

اهعيمجةيساردلالحارمللخيراتلاو،ةيلاملاتاساردلاكلذكو،ءايزيفلاو،ءايميكلاو،ءايحألا

رشعنيبامدتمت،باعيتسالاةلهسعطاقميفىوتحملاضرعي.رشعيناثلاىتحةضورلانم

راوحلاف،كلذىلعةوالع،بوساحلازاهجىلعاهتدهاشملًاصيصختعضو،ةقيقدنيرشعو

يفةداعمدختسملا(tonalantithesis)ةمغنلايفقابطلابولسأدمتعيويديفلاعطاقميف

ءادأةعباتمهلحيتتملعملابةصوصخمسايقةحولًاضيأكانهو،مولعلاوتايضايرلاسيردت

.اهلكسوردلايفمهمدقتلالخبالطلا

(www.brainpop.comيوتحيو BrainPOP)وr.com) BrainPOPJrزwww.brainpop)

،ةيزيلجنإلاةغللاداوميطغتيتلا،ةفطاخلاتاقاطبلاةينقتبةريصقلامالفألاعطاقمنمتائملا

مليفلكيليو.ةينقتلاو،نونفلاو،ةحصلاو،مولعلاو،تايضايرلاو،ةيعامتجالاتاساردلاو

مظعمو،ملعملاىلإينورتكلإلاديربلابهلاسرإوأهتعابطنكمي،ةلئسأةرشعنمنوكتيرابتخا

يآلازاهجلBrainPOPقيبطتًاضيأدجويو.ةينابسإلاوةيزيلجنإلانيتغللابةرفاوتمهتايوتحم

ًاعوفدمًاكارتشانابلطتينيعقوملانيذهنأنممغرلاىلعو.مويلكًايناجمًامليفرفويداب

.ىوصقةدئافوذامهيلإعوجرلانإف،امهتامدخنمةدافتسالل

فيظوتناكمإنمةيلاعةجردبلطتياهءاشنإوةددعتملاطئاسولافيظوتنأحضاولانم

ةصصخملاتادعملاوبوساحلاةزهجأنمققحتلابسرادملانمضعبموقتو،ةينقتللبالطلا

لومحملابوساحلاجمارباهمدقتيتلاعفانملابىرخأسرادمعتمتستنيحيف،بالطلل

One-to-Onelaptop)نيصخشنيبلصاوتلل programs)بلاطلكلاهيفىطعييتلاو

،هلزنميفبوساحزاهجبلاطلاىدلنكيملاذإو.ماعلالاوطهتزوحبىقبيلومحمبوساح

لوخدلانوكيالامدنعو.ةسردملانمهيلعلصحيذلالومحملابوساحلافيظوتهنكميف

مهفلاقيمعتلةصرفةددعتملاطئاسولابةيلزنملاتابجاولاحبصت،ةلكشمتنرتنإلاةكبشىلإ
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فييكتبالطللحيتيةددعتملاطئاسولامادختسابنرمتلاف.ةعاربلاوةدوجلاىلإلوصولاو

.ناقتإلاوبّردتللمهمهفىوتسمةدايزو،مهنملكملعتطمنلًاقفومهتربخ

نكمي،ةيلعافتلاةاكاحملاوةيميلعتلاباعلألالثم،ةددعتملاطئاسولابملعتلاىلإةفاضإو

:ةسردملاوألزنملايفمهبةصوصخمتاعورشمدادعإلةددعتملاطئاسولابملعتلابالطلل

.تاراهملاىلعنرمتلاومهمهفريوطتل

،سماخلالصفلايفاهانشقانيتلاك،طئاسولاةددعتمتاعورشمبالطلازجنيامدنعو

صصقلاوصنللطيطختلادعبو.فصلاةفرغجراخعورشملاتامهمنمًاريثكنوذفنيمهف

،ويديفلايفاهجمدنكميروصنعمهئايحأيفوأمهلزانميفثحبلانوعيطتسي،ةروصملا

.ةداعةسردملاوفصلاةفرغهمدقتامبةنراقمعادبإلاصرفنمًاديزمدجويام

باعلأدادعإوهنرمتلاويلزنملابجاولايفةددعتملاطئاسولاءاشنإىلعرخآلالاثملاو

:تنيوبروبوأKeynoteلثمةيميدقتلاضورعللةادألامعتساب،بلاطلاوأملعملالبقنم

عورشميألثمو.تاءارجإلارارزأوةيبعشتلاطباورلانيمدختسمةبعللابالطلاىشنيذإ

ةراستأشنأدقو.يلعفلاميمصتلابءدبلالبقديجطيطختىلإةبعللاحاتحت،طئاسولاددعتم

ةعماجيفاهبالطلًاسرداهئاطعإءانثأيفتنيوبروبجمانربيفباعلألاهذهىدحإكيدول

نعةيساسألامسرلاتاراهمتايضايرلاةداميفاهبالطملعتينأتدارأثيح،ايجروج

،(1.7لكشلارظنا)BattleGraphاهتمسأةبعلتأشنأف،ةيتراكيدلاتايثادحإلاماظنقيرط

وأ،مهبسانيامقفوىلعةبعللابالطلالّدعياهيفBattleshipةيحوللاةبعللاىلإةدنتسم

،موسرملاطيحملايفنفسلاعضولجأنمالو8نييثادحإلاةبعللامدختست،ةرشابماهبعل

.اهبرضومصخلانفسعقومديدحتلنييثادحإلانيذهفيظوترخآبعاللنكمينيحيف

ببسب؛ةيلزنمبيساوحمهيدلرفاوتتالنيذلاىتح،ةبعللاهذهبعلمهعيمجبالطلاناكمإب

طبارلاىلعتنرتنإلاىلعةدوجومBattleGraphةبعل.ةيقروةخسنىلعاهتعابطناكمإ

http://sarah . lodick.com/edit/powerpoint_game/battlegraph/

.battlegraph.ppt
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7.1لكشلا

تنيوبروبجمانربىلعBattleGraphةبعل

تاهاجتالا

تنيوبروبىلعةيلاثملاةبعللا

يفخملاةبعللاحول

يئرملاةبعللاحول

.ا

دادعإنمعنصلاةيلحمتنيوبروبةبعل

يكسوبارجةراس

ايجروجةعماج

=
.(MEd) ميلعتلاوةيبرتلايفريتسجام،كيدوليكسوبارجةراسنذإب

ةيلعافتلاةيميلعتلاتاودألالك

نأبجييتلاملعتلافادهأرايتخانيملعمللحيتتةدعاسمةادأةديجلاتايجمربلادعت

ةكراشمللملعتملابذجةيغب؛ةسلسوةدقعمةددعتمطئاسوضرعو،بالطلااهيلعنرمتي

موهفمباعيتساىلعهتدعاسملجأنممعدراطإو،ةيروفلاةعجارلاةيذغتلابهديوزتو،امئاد

.هقيبطتوام

:ةيميلعتلاتايجمربلالضفألزئاوجحنمتيتلارداصملانمضعبيتأياميف
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ComputED Gazette's Education Software Review Awards and Best Educational Software 1

<

Awards

www.computedgazette.com/page3.html

ةركتبملاتايجمربلل،BESSIEsو،EDDIEsبًاضيأةفورعملاو،زئاوجلاهذهىطعت

،ىلوألاةيئادتبالاةيميلعتلالحارملاو،ركبملاميلعتلاتائفلالمشتو.ميلعتلالاجميف

،تنرتنإلاتاودأىلإةفاضإ،ةيوناثلادعبامو/ةيوناثلاو،ةطسوتملاو،ىلعألاةيئادتبالاو

.ملعملاةيجاتنإتاودأو،ةيميلعتلاةينورتكلإلاعقاوملاو

TheتامولعملاوتايجمربلاةعانصتاكرشلCoDIEزئاوج4 Software and Information Industry

Association's CoDIE Awards

www.siia.net/codies

ومالل

تايجمربللىطعتيهو،نيمدختسملالبقنمةيونسلازئاوجلاهذهلنولوبقملاحشري

.ميلعتلايفدجتسملاةزئاجزئاوجلانيبنمو.ميلعتلااهيفو،تاعانصلافلتخميف

Discovery Education's Best Educational Software 6

http://school. discovery.com/parents/reviewcorner/software/

دعبيفاشتكالاميلعتلالاجميفةيميلعتلاتايجمربللةيدقنلاةعجارملاةيلمعيرجت

ًاصخلمةعجارمةيلمعلكيطعتو،ملعتلاةيلمعلالخبالطلاعجشتيتلاديجلاميمصتلا

.ةبسانملاتالهؤملاو،تايوتحملاو،رامعألانعًالصفم

ةيلعافتلاتاودألا-1:نيتنثانيتئفيفميلعتلاضارغألةيلعافتلارداصملاعيمجتنكمي

ةدعاسملاتاودألا-2.ًاباعلأوأةاكاحمنمضتتيتلا،لجألاةليوطتاعورشملاىلعةمئاقلا

نيبقرافلا.اهنيعبةراهموأددحمموهفمىلعدّدشتيتلاملعتلاوسيردتلايفةطيسبلا

يفةيلعافتلاتاودألاف،نمضتملايدقنلاريكفتلاقمعو،ملعتلافادهأقاطنيفوهنيعونلا
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مهدادعتساىوتسمقفوىلعةفلتخموةددعتمملعتتاراسمذاختاببالطللحمستىلوألاةئفلا

مستتو.ليوطلاىدملاىلعبسانملاتقولايفةعجارلاةيذغتلاتايلآلمشتو،مهتامامتهاو

2.بلاطلاملعتتاجايتحاصخشت–1:يه،تامسعبرأبةيلعافتلاتاودألاهذهلضفأ

مدقتىلعءانبملعتلاراسمفيكت-4.بلاطلاعملعافتت-3.ًاددحمملعتراسمفصت

www.carnegielearning. ) – يفرعملاملعملاتاودألاهذهىلعةلثمألانمو.بلاطلا

com/specs/ Cognitive Tutor-overview)،دعبلاوwww.dimensionu.com) ،U)

(www.gise.rice.edu/gamelinks.htmlو GiSE)،وwww.)PBS Kids' Cyberchase

pbs.org/parents/cyberchase)،و(EdHeads (http://edheads.org،ةلسلسو

ForWordةعيرسلاةءارقلل–www.scilearn.com/) Fast ForWord Reading Series

products/fast-forword-reading-series)،تاودأوExploreLearning's Gizmos

(www.explorelearning.com)

وأدودحمموهفمىلعددشتيتلاتاودألانكل،ًادجةديفمةيلعافتلاتاودألانأحيحص

فينصتلالخبالطلابلقتنتيتلاىرخألاتاودألالثمهجوألاةددعتمتسيلةددحمةراهم

اهنكل.يدقنلاريكفتلانمةعونتموةقيمعتايوتسمىلإًالوصوايندلاتايوتسملانممولب

.اهيلعنرمتلاوةيساسأميهافموتاراهمميدقتلةزاتممتاودأ

ضومحلانعًاسرد،ثلاثلافصلاةملعم:يسبميدةديسلاتطعأ،لاثملااذهسردنل

ةددعتمةطشنأوبراجتةسردملايفاورجأبالطلانأنممغرلاىلعو.PHسايقمودعاوقلاو

دعبو.ةدحولانمءاهتنالادعبةداملامهركذتنمدكأتلاتدارأاهنإف،عوضوملااذهبلصتت

Kitchenعقومنمةطشنألاذيفنتمهيلإتبلط،اهئاهتنانمةدععيباسأ Chemistry PBS

.Zoom (http://pbskids.org/Zoom/games/kitchenchemistry/virtual-start)

ءارجإلةنيعمداومنيب(جازملا)قيرطنعةيضارتفابراجتءارجإبمهلحمسي،عقوملااذه

.اهيلعةنبركلارابتخا

نميسبميددكأتتيكو.ريدقتةداهشةعابطلًاعطقمهتياهنيفيميلعتلاسردلانمضتي

اهظفحوأ،ديلاباهلاهميلستوريدقتلاةداهشةعابطمهيلإتبلط،ةطشنألااولمكأاهبالطنأ
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ربتختلBrainPOPرابتخاتمدختسامث.ينورتكلإلاديربلاباهيلإاهنولسريةشاشةطقلك

.تامولعملانمةدحولاىوتحملمهظفح

فرحأ)ةيتوصلافرحألاظفلىلعنوبردتيلوألافصلابالطناك،رخآلاثميفو

عقومناكو.كلذنمبعصأوهامبموقيلًادعتسمناكمهنمًاضعبنكل،ةريصقلا(ةلعلا

(WWW.Starfall.com)لاStarfaتاراهمءانبيفمهتملعمىدلةلضفملارداصملانم

هذهلالخو.اهنيعبةراهمىلعزكرموحنىلعنرمتلللاجملاحيتيعئارردصموهو،ةءارقلا

ضعبذفن،عقوملايفةءارقلاملعتعطقمىلإمهعيمجيسبميدبالطبهذ،تاذلابةصحلا

عمجتتاملكىلعنورخآلادّدشنيحيف،ةريصقلاةيتوصلافرحألابلصتتةطشنأمهنم

ىلإطباربًالصتميتوصفرحلكناكو،ةنكاسلافرحألاوةليوطلاةيتوصلافرحألانيب

عامسوةفولأملاريغتاملكلاىلعطغضلابالطلاعيطتسيثيح،هعمقفاوتيينورتكلإباتك

تاوصأفزعتىلعمهتدعاسملةممصمةبعلاوبعلينأًاضيأبالطللنكميو.اهظفلةقيرط

مهنملكةعاطتسابنأىلإنرملاضرعلابولسأوةطشنألاعونتريشيو.ةنيعمةيتوصفورح

ةقيرطلاديدحتملعملاعسوبنأو،ىلضفةروصبهتاجايتحايبلتيتلاتاراهملاىلعلمعلا

.نيرمتلاتاسلجلالخسيردتلايفبسنألا

تابجاولايفاهيلإعوجرلابيصونيتلاىرخألاةينورتكلإلاعقاوملانمضعبيتأياميف

:نيرمتلاوةيلزنملا

BBC Skillswise C1

<

http://bbc.co.uk/skillswise

يفدجويو.تاملكللرخآوماقرأللًاصاخًامسقBBCةكبشنمردصملااذهيوحي

بسانتتارابتخاو،ًاباعلأو،ةلودججماربنمضتتميهافمللةصصخمءازجأنيمسقلانيذه

روسكلاو،ميقرتلاتامالع:اهلمشييتلاميهافملانيبنمو.نماثلاىتحثلاثلانمفوفصلا

.برضلاةيلمعو،اهقحاولو
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Nationalةيضارتفالاةيوديلاةجلاعملاتايلمعلةينطولاةبتكملاو Library ofVirtual Manipulatives

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html

ةيضارتفالاةيوديلاةجلاعملاتايلمعنمًاريثكاتويةيالوةعماجنمردصملااذهيوتحي

.تايضايرلاميهافمللضفأمهفداجيإىلعاهعيمجةيميلعتلالحارملايفبالطلادعاستيتلا

دروبويجلاوأ،ةيسدنهلالاكشألاحاولأو،ساسألالتكلاتايلمعلاهذهنمضعبلمشتو

geoboardsربجلايفةمدختسملاحاولألاو–algebratileS،ًاريثكو،ربجلايفنيزاوملاو

.ةعونتملاوةفلتخملازاغلألانم

Flashcard Exchange 6

www.flashcardexchange.com

لوخدلاو،ةيضارتفاةفطاختاقاطبدادعإببالطلاونيملعمللردصملااذهحمسي

وأ،بالطللةيساردةلدأاوعضينأنيملعمللنكميو.مهريغاهدعأةفطاختاقاطبةيؤرل

(ةركاذلاةبعل)اوبعلينأبالطللنكمي،ًاضيأ.مهبةصوصخمةلدأعضوبمهلاوحمسينأ

.تاقاطبلاةعومجمب

HurricaneStrikeإ6

http://meted.ucar.edu/hurrican/strike/index.htm

،ودارولوكةيالو،ردلوبيفيوجلافالغلاثوحبلةعماجلاةسسؤمنمةاكاحملاهذهلمعت

هوملعتامقيبطتىلعمهتدعاسمو،ةيميلعتلاسوردلالالخنمريصاعألاببالطلافيرعتىلع

.اهثودحبارتقاتالاحيفةمزاللاتارارقلاذاختال

Rocket Math C

Apple App Store and Android Marketplace

عيطتسي،اهعيمجرامعألانملافطأللصصخمتايضايرلاةداميفيناجمقيبطت

لاكشألاديدحتو،دقنلاعملماعتلاو،تيقوتلاةفرعموأ،ةيضايرلالاودلاىلعنرمتلالافطألا

اهلكاهتغايصتمتيتلا،ةيضايرلالئاسملاءاهنإيفنيبعاللاحاجندنعو.داعبألاةيثالث

مهنملكعيطتسي،كلذدعب.ةيضارتفادوقنىلعنولصحي،ةبعللاهبشتةينيبتاهجاونمض

.هبةصوصخمخيراوصةنيفسءانبلدوقنلاهذهمادختسا

ح

.هل
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نواعتلاولصاوتلاجماربلك

يفتارييغتلابقعتفيظوتةيفيكو،ةعجارلاةيذغتلاميدقتانلوانت،لوألالصفلايف

بالطللةعجارلاةيذغتلاءاطعإفدهبتاقيلعتجاردإتازيمو،درووتفوسوركيامجمانرب

ىلعنيفلؤملاضعبةدعاسملةيلاثمةقيرطدعتتاودألاهذهنأنممغرلاىلعو.هنوبتكياّمع

ةريحلاببستلماوعنمضتتدقاهنإف،مهقافرلبقنماهتعجارملمهتاباتكنمةعطقريرحت

كرتشمدلجمىلإلوصولاناكمإرفاوتينأبجي،ةينواعتةروصبدنتسمريرحتلف.كابرإلاو

ديربلابدنتسملالاسرإمهليغبنيوأ(ةسردملاجراخًانكممنوكيالدق)مهعيمجبالطلل

ينورتكلإلاديربلاربعدنتسمريرحتيوطنيدقو.نيرخآلاةعومجملادارفأىلإينورتكلإلا

هنمجتنتامًابلاغو–ةريبكةعومجملاتناكاذإهعملماعتلاةبوعصوكابرإلانمءيشىلع

ةمث،تالاحلاهذهيف.دحاودنتسملةددعتمخسنوأىرخأدعبةرماهتباتكتديعأدقةخسن

.نواعتلاليهستلاممصمنوكيلصاوتجمانربرايتخاوهو،رخآرايخ

كلهتسملا/ةرسألامولعفصيفبالطلانمةعومجمتقفاوكلذحضوًيالاثمكيلإ

محللاحئارشةفصويفمهتقيرطناقتإيئاهنلامهعورشمنوكينأىلعةيوناثةسردميف

ةنراقممث،هلزنميفلكةدرفنمةروصبقبطلاعنصىلعنرمتلاًالوأمهيلعناكف،لفلفلاب

.ةفصولاىلعمهتاليدعتةكراشمنممهنكمتةقيرطىلإةجاحيفمهنكل.جئاتنلاوتافصولا

(http://writeboard.comجمانربىلإءوجللااوررقف WriteBoard)،تامدخلانموهو

ةحفصلهباشموحنىلعتنرتنإلاةكبشربعدنتسمريرحتةّدعنيمدختسملحيتتيتلاةريثكلا

.(ةلثاممتامدخرفوتتنرتنإلاةكبشىلعىرخأرداصمسداسلالصفلايفتركذ)يكيولا

تارييغتلاةيؤرومهتحفصنمةفلتخمخسنةنراقمنيمدختسمللWrightboardجمانربحمسي

،2.7لكشلايفرهظيامكو.درووجمانربيفتارييغتلابقعتةزيملةهباشمةروصب،ةذفنملا

امديدحتلالخنمةفصوللةرشعةيداحلاوةعبارلانيتخسنلانيبتارييغتلازاربإمتدقف

.يدامرلانوللابلدبتساامفذحو،زرابنولبفيضأ

ةرشابملصاوتلاىلعمهدعاسترداصمىلإلوصولاناكمإبالطللتحيتأكلذبو

ةنودملافيظوتلثم،طيسبءيشلنكمي،نييجراخنيقسنمعموأمهقافروأمهيملعمعم

كلذمهلحيتيامًابلاغو،ةسردملاجراخةينغتاربخببالطلادوزينأ،شاقنلازيزعتل
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دافتسادقو.هجولًاهجومهؤاقلناكولاهتكراشميفنوبغريالدقامبرتابيقعتيفةكراشملا

ملعتلاةيلمععيسوتلرتيوتو،ةباتكلاو،بياكسو،لجوجىلعةشدردلالثمتاودأنمنوملعملا

يتلاةلثمألانمديزمىلعلوصحلل)فصلاةفرغلنيصصخملاناكملاونمزلازواجتيامب

ةءارقببغرتدق،ةسردملاجراخةينغملعتبراجتةيعامتجالاطئاسولارفوتفيكحضوت

SocialMedia)«فصلاةفرغيفاهلًاناكمتدجوةيعامتجالاطئاسولا»ةلاقم Find Place

in Classroom(ةفيحصيفترشنيتلاUSA Todayزومت25خيراتبرداصلااهددعيف/

WWW.uSatoday.com/neWS/طبارلاىلعتنرتنإلاةكبشىلعاهداجيإنكميو،2011ويلوي

. ( education/2011-07-24–schools-social-media_n.htm

2.7لكشلا

دنتسملانمنيتخسننيبتارييغتلاراهظإعمWriteboardجمانربىلعةشاشةطقل

https://kannads.basecamphq.com/W2654898مادختسابضيبالاحوللااذهكراشت

ةنراقملانمتيهتنا4،11نيتخسنلاونيبةنراقم

خبطلاةمهم

لفلفلابمحللاحئارشةقيرط

؟ةيتابنةخسنةفاضإيرورضلانمله:ةعومجمللةظحالم

:تانوكملا

.اشنا1ةكامسبمحلحئارش•

.ةدبزاتقعلم•

نوللاحاتفم

ديدجصن–رضخالا

itفوذحمصن–بوثحتثج

اهسفنةقباسلاخسنلايفامكىرخالاو

ةنراقملابموقت

.نوتيزتيزةقعلم•

ةلماكلفلفتابح•

تولاشلصبتابحثالث•

لخقعالمثالث•

رطفلاةبروشةبلع•

ةقيثكةميركقعالمثالث•

لخقعالمثالث•

رمحابنعريصعسأكفصن•

نحطدعب.اهتمواقمنكميالراحلامعطلاوةحئارلا،ةيوديلانواهلاةدعبمهنحطوةلاقبلانممهيرتشا،ةجزاطةنوحطمتابحمادختسايفمهألاةوطخلا.1

.ةعاسعبرةّدمحاترتاهكرتاومحللاعطقىلعاهكرفبموقالفلفلاتاب

لعجعمزاغلادقومىلعاميدقاعنصةدامعضا،ابناجاهتكرتمث.ةهجلكىلعقئاقد5ةّدماهتكرتومحللاعطقتفضامث،رانلاىلعنوتيزلاتيزعمةدبزلابوذن.2

موينملألاقروباهلسغاوهيلعمحللاعطقعضامث،نكمياملقأرانلا

افافشهنولحبصيىتحعطقملالصبلافضانوتيزلاتيزنمىقبتاميف.3

لفلفلاوحلملامثريصعلاولخلافيضا.4





ثلاثلابابلا
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نماثلالصفلا

فالتخالاوهباشتلابناوجديدحت

نأسردلانومضميففالتخالاوهباشتلاهجوأديدحتببالطلافيلكتنأشنم

ةبرجتو،ةديدجتالاصبالطلاىشني،ةيلمعلاهذهيف.هاوتحملمهفميظنتىلعمهدعاسي

هذهلضفبقمعأمهفىلإبالطلالصيو،ةحيحصلاريغميهافملابيوصتو،ةديدجىؤر

.ةدقعملاةيجاتنتسالاتاءارجإلا

،كولوبوجنيركيبوونازرم)ةيجيتارتسإلاهذهنمأزجتيالًاءزجةيتآلاتايلمعلالثمت

:(2001

حلطصملاريشينيحيف،راكفألاوأءايشألانيبهباشتلابناوجديدحتةيلمع:ةنراقملا•

حلطصمنومدختسينيملعملامظعمنكل:فالتخالابناوجديدحتةيلمعىلإلباقملا

.نيينعملاالكىلإةراشاللةنراقملا

.ةنيعمصئاصخيفكرتشتةّدعرصانععيمجتةيلمع:فينصتلا•

داجيإمث،ددحمعوضوميفساسيئروأ،ماعجذومنديدحتةيلمعتاراعتسالاداجيإ•

.هتاذامهلماعلاجذومنلانكل،ًامامتًافلتخمودبيرخآعوضوم

ديدحتيأ:ميهافملانمجاوزأنيبتاقالعلاديدحتةيلمع:هباشتلاورظانتلاداجيإ•

.تاقالعلانيبتاقالعلا

ىلإمهيدلةدوجوملاةفرعملانملاقتنالاىلعبالطلاةدعاسمةيلمعلاهذهنأشنم

.ةطبارتملاىلإةقرفتملاميهافملانمو،ةدرجملاىلإةسوسحملاراكفألانمو،ةديدجةفرعم

.ديدجميلعتنمهنوقلتياملًاساسأهنوفرعيامبالطلامدختسيثيح



حجانلايفصلاسيردتلاخيبةينقتلافيظوت***234

Bransford–دروفسنارب)هلكميلعتلاساسأّدعتةيلمعلاهذهنأنوريثكىري،ةجيتنلابو

،نورخآوFuchs–شف؛Chen,1999-نشت؛Cocking,2000-جنيكوكوBrown–ناوربو

؛ThompSOn,2003–نوسبموتوLOeWenStein–نياتشنيولوGentner–رتنيج؛2006

.(HolyOakو2005كويلوه

:McRELثحبىلعءانب،ةيفصلاةبرجتلابةقالعتاذتايصوتثالثىتأياميف

:تايصوتلا

.فالتخالاوهباشتلابناوجديدحتلقئارطلانمةعونتمةعومجمبالطلاميلعت•

.فالتخالاوهباشتلابناوجديدحتةيلمعيفمهتكراشمءانثأيفبالطلاهيجوت•

.فالتخالاوهباشتلابناوجديدحتىلعمهدعاستةمعادجذامنريفوت•

ةدعاسملاقيرطنع،فالتخالاوهباشتلابناوجديدحتةيلمعليهستىلعةينقتلادعاست

/تارظانتلاوتاراعتسالاداجيإو،فينصتلاوةنراقملافدهب،ةينايبلاتامظنملاءاشنإيف

ىلعكبالطةدعاسملةيتآلارداصملالامعتساةيفيكلصفلااذهيفنيبنسو،تاهباشتلا

لصاوتلاجماربو،صوصنلاةجلاعمتاقيبطت:قيرطنعفالتخالاوهباشتلابناوجديدحت

.ينهذلافصعلاوميظنتلاجمانربو،اهليلحتوتانايبلاعمجو،نواعتلاو

صوصنلاةجلاعمتاقيبطتلث

،فالتخالاوهباشتلابناوجليثمتيفاهاودجتتبثأةميدقةقيرطةينايبلاتامظنملا

.لصفلااذهنمينهذلافصعلاوميظنتلاجماربلصصخملاءزجلايفليصفتلاباهشقاننسو

فيظوتةيفيككبالطلنيبتنأكنكمي!سأبال؟مزاللاجمانربلاكيدلنكيملولاذام،نكل

،ةينايبلاموسرلاو،تاططخملامسريفمهيدلصوصنلاةجلاعمجماربيفمسرلاتاودأ

/رظانتوأةراعتساةلاححيضوتوأ،اهفينصتو،ءايشألانيبةنراقمللىرخألابلاوقلاوأ

تاططخمنمةعومجمدرووتفوسوركياميف(ترآترامس)ةمئاقيوحت،ًالثمف.هباشت

.اهنيبفالتخالاوهباشتلاطاقنداجيإوميهافملانيبةنراقملاىلعبالطلاةدعاسمل(نف)

ةيحيضوتلاكشأ<(Insert)جاردإىلعطغضلاب(نف)تاططخمنمةعومجمداجيإنكميو

(S–martArt)>تاقالع(Relationships).
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عيمجتةيلمعفينصتلانأركذت.فينصتللبلاوقولوادجءاشنإوهرخآلارايخلاو

هذهلهستصوصنلاةجلاعمجماربو،ةدّدحمصئاصخيفكرتشتتائفيفةّدعرصانع

تاحلطصملابةمئاقاهبالطرشيفةسنآلاتطعأ،1.8لكشلايفنيبملالاثملايفف.ةيلمعلا

لضفألااهنأنورييتلاةيساسألاتائفلابالطلادّدح.لجوجتادنتسممادختسابةيفارغجلا

ةينواعتلاةعيبطلالضفبو.اهوددحيتلاتائفلاىلإتاحلطصملااوزرفمث،رصانعلاعيمجتل

هبوساحمدختسيمهنملكو،ةريغصتاعومجميفطاشنلااذهءادأاوعاطتسا،لجوجتاودأل

اهوفنصمث،رحبلاحطسنععافترالابسحبتاحلطصملافينصتنماونكمتدقل.لومحملا

كلذبو.ةسبايلاوأءاملابريبكدحىلإطبترتيتلاةيفارغجلافورظلاىلإًادانتساًاددجم

.اهعيمجةيلمعلالحارميفةديدجبيلاسأبتاحلطصملاىلإرظنلااوعاطتسا

Google Damp Goggle Docs - raataج and cg aborate aasy دعسهتعمساهستسع

ET =

. ... ..................................

Easaع r--:بعيح-جديعصتعم-همع--يايبفا---هحتةنجل

. .

DD

ىلإبدألاةداميففينصتلاسردزوردنأديسلاذخأ:يتآلالاثملا2.8لكشلانيبي

ةمئاقمهيلعضرع،ةيبدألافانصألافلتخملبالطلامهفءانبةيغب؛ةيديرجترثكأىوتسم

هذهنأمهلحضو،ذئدعب.رفصألاو،رمحألاو،يجسفنبلاو،قرزألاناولألاتائفو،نيوانعلاب

ةراشإلامهيلإبلط:فينصتلاطاشنأدبمث.مهسفنأباهديدحتمهيلعتائفعبرألثمتناولألا
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.(تافلؤمونوفلؤم،بعصولهس،ليوطوريصق،ًالثم)ىرخأةيصاخ

ةئفلايفاهعضوبةمئاقلايفبتكلااوفنصو،ةصاختائفًادرفنممهنملكعضومث

.ةبسانملا

اوركفيلو،اهيفرظنلااوديعيل؛اهعيمجةيلمعلالحارميفمهتاتفىلإعوجرلامهيلعناكو

يتلاةيقطنملابابسألايفريكفتلامهيلعناك،كلذك.ةديدجبيلاسألًاقفوتائفلاوبتكلاب

امدنعطاشنلاىهتناو.مهتارايخديدحتةيفيكو،هريغنودفينصتلااذهدامتعالمهتعد

نوعيطتسينورخآلاناكاذإاماورينأو،ةلمتكملاتاططخملااولدابتينأزوردنأديسلابلط

ةحفصلاىلعدوجوملالاثملايفكسفنباذهبرج.ةمدختسملافينصتلاريياعمديدحت

ىلإريشيل،قرزألانوللالاثملااذهأشنأيذلابلاطلامدختسادقل؟همهفعيطتستله.2.8

ةسيئرلاتايصخشلالماعتتيتلابتكلليجسفنبلانوللاو،رأثلاعوضوملوانتتيتلابتكلا

تاقالعلاوةاواسملانعثدحتتيتلابتكللرمحألانوللاو،عمتجملاودرفلانيبعارصعماهيف

.(دشرلانسغولب)نعتاعوضومىلعيوتحتيتلابتكللرفصألانوللاو،قارعألانيب

2.8لكشلا

درووتفوسوركيامخيبىشنأبتكلافينصتللودج

. هبيصا-ةنب

يارلارهنيفدايصلايكاحملارئاطلالتقيدنلنفلايربلاتوتلا

رمحألاسخرسلاومنيثيحءابرغلا

حيرلاعمبهذ

:راغصلاورابكللةءارقلابتكةمئاقنمةيتآلابتكلافنصوكتائفددح

ءابرغلا•تلماه•

بضغلاديقانع•رمحألاسخرسلاومنيثيح•

حيرلاعمبهذ•يدنلنفلايربلاتوتلا•

عئابتوم•يكاحملارئاطلالتق•

جنيرذووتاعفترم•يارلارهنيفدايصلا•

نيتنيدمةصق•
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زرفلاتايلمعيفةكراشملاىلعبالطلاعجشتيتلاةلثمألانمًاضعبانلوانت،نآلاىتح

.فينصتلاو

رظانتلاتالاحزييمتبةلصتاذةراهمىلعاولمعينأبالطللنكميفيكرظننل،نآلاو

.نيرصنعنيبهباشتديدحتبالطلانمبلطتتىتلاو،اهداجيإو

يفضرعزاهجو،ًالومحمًابوساحو،صوصنلاةجلاعمجمانربلسريبديسلامدختسا

(مويلاهباشت)ريكفتلاةيجحأعضولجأنم،ةيئادتبالاةلحرملايفهبالطلهاطعأسرد

ةطيسبةلثمأيهو،هسفنباهعضوةلثمأبماعلااذهأدبدقناكو.(3.8لكشلارظنا)اهضرعو

:لثمًالصأ

ىلإةبسنلابليللالثمدرابلاىلإةبسنلابنخاسلا

.ضفخنملاىلإةبسنلابعفترملالثمبابىلإةبسنلابيساقلا

لسريبديسلاحمس،رهشألالخةيرظانتلاتانراقملالحيفبالطلانسحتدعبو

ةديدجةيجحأاوعضينأو،ةيدرفةروصب(مويلاهباشت)طاشنىلعفارشإلاببالطلل

،كلذىلإةفاضإ.ةجاحلاتعداذإةدرفنمةروصبمهلةدعاسملاميدقتعم،مويلك

يفةينقتلافيظوتمهنكميالنيذلابالطلاعالطإلةصرفلاهذهلسريبديسلارمثتسا

بالطلانمنينانفلاةعاطتسابناكو.ةطيسبلاةيليغشتلاتامهملاضعبىلعمهلزنم

ىلعدز،ةيحيضوتموسرءاشنإلصوصنلاجلاعميفمسرلاتاودأفيظوت(ًاضيأنيملعملاو)

روصلاتذخأ.هباشتلايجاحأىلإروصةفاضإلًاعئارًاردصمتناكتنرتنإلاةكبشنأاذه

.WWW.Clipart.comنم3.8لكشلاىف
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3.8لكشلا

درووتفوسوركيامجمانربثبتئشنأ،مويلاهباشتةيجحأ

ج
دربلاىلإةبسنلابرحلا

.هم

(JupiterimagesCorporation)سسجيميإريتيبوجةكرشنم2012(C)ةينفتاصاصقروص

نواعتلاولصاوتلاجماربلك

:فصلاةفرغيفديجوحنىلعمدختسانواعتلاولصاوتلاجماربىلعلاثميتأياميف

باطخرثأنوكردياهبالطنأدكأتلا،ةطسوتملاةلحرملاتاملعمىدحإ،نلوكنيلةديسلاتدارأ

lHavea)(ملحيدنع)نبالاجنيكرثولنترام Dream)اهتسردمىدلناكو.مهتايحيف

حمسيو،مادختسالاةلهسةيناجملاتاقيبطتلانمةعومجميهو–ميلعتلللجوجتاقيبطت

لجوجىلعباسحبلاطلكلناكو.ةسردملابصوصخميمحمقاطننمضاهيلإعوجرلاب

ةديسلاتدمع.لجوجىلعهبصوصخملاعقوملايفةمظنمتنرتنإلاةكبشىلعةظفاحمو

WWW.americanrhetoric.طبارلانم(ملحيدنع)باطخصنليمحتىلإًالوأنلوكنيل

com/speeches/mlkhaveadream.htm

تظفتحاو،بلاقةروصىلعدنتسملاتظفحمث،لجوجىلعيصندنتسمىلعهتقصلأو

ءامسأاهيدلناكدقف،لجوجىلعًاباسحبلاطلكلنألو.لجوجىلعاهباسحيفهنمةخسنب

اميفدنتسملالدابتلعجاماذهو،اهباسحىلعةظوفحمبالطلابةصوصخملانيمدختسملا
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تحمسو،يصنلادنتسملانمةخسنةءارقلةوعدبلاطلكىلإتلسرأف،ًالهسًارمأمهنيب

.هيفةكراشملاهل

.ًايديهمتًامظنمهتفصبباطخللويديفعطقمبالطلاىلعًالوأنلوكنيلةديسلاتضرع

ءدبلامهنملكىلإتبلط،ىنعملالاصيإلاهفيظوتةيفيكوةراعتسالايفًاسردمهئاطعإدعبو

اهديدحتوةدحاوةراعتساداجيإمهتمهمتناكو.ةفلتخمطاقندنعباطخلاصنليلحتب

.(4.8لكشلارظنا)ةضرتعمةلمجيفاهانعمفصوو،لجوجتادنتسمىلعديدحتلاةادأب

لمعءانثأيفبوساحلازاهجبلوصوملاضرعلازاهجبدنتسملاضرعتنلوكنيلةديسلاتناكو

نأتثبلام،ةباتكلاوديدحتلاتايلمعنمةيويحةعومجمروهظلابتأدبامناعرسو.بالطلا

دعبو.باطخلايفنمضتملاقيمعلاىنعملافشكتعم،ةشاشلاىلعينغجيسنىلإتروطت

بالطلاةدعاسمىلإنلوكنيلةديسلاتدمع،اهعيمجتحضووةراعتسالاتالاحتدّدُحنا

.دنتسملاىلإتفيضأىتلاتاحورشلالقصو،ةراعتسالكىنعمكاردإىلع

ملاععمةيقبتملاهتاطابتراوعسوألاىنعملاةيؤربالطلاعاطتسا،مهقافرعمنواعتلاب

دنتسمربعيقيقحلانمزلايفنواعتلانممهنكمتلالخنمبالطلاعاطتسادقل.مويلا

.حرملاوةيافكلاوةيلعافلاطاشنلااذهىلعاوفضينألجوج

اهليلحتوتانايبلاعمجتاودأ(لل

ةيلاثمةادأاهلعجييذلارمألا،تانايبلانيبةنراقملاريسيتيفةلودجلاجماربديفت

.فالتخالاوهباشتلابناوجديدحتىلعمهتدعاسملبالطلاديب
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4.8لكشلا

لجوجتادنتسممادختسابةراعتسالاليلحتلاثم

Google Demo Google Docs create and coaborate easy ةتسةعسوتلادعاصتت

D . = ت

---------------- ------------ ------- -----------------------------------------------

aديشيجلااههاجتاةدع========ةع rصعalast anةعيحم.هنمص

:فصلاةفرغيفديجوحنىلعمدختسانواعتلاولصاوتلاجماربىلعلاثميلياميف

رثأنوكردياهبالطنأدكأتلا،ةطسوتملاةلحرملاتاملعمىدحإ،نلوكنيلةديسلاتدارأ

THavea)«ملحيدنع»نبالاجنيكرثولنترامباطخ Dream)ناكو.مهتايحيف

ةلهسةيناجملاتاقيبطتلانمةعومجميهو–ميلعتلللجوجتاقيبطتاهتسردمىدل

لكلناكو،ةسردملابصوصخميمحمقاطننمضاهيلإعوجرلابحمسيو،مادختسالا

هبصوصخملاعقوملايفةمظنمتنرتنإلاةكبشىلعةظفحمولجوجىلعباسحبلاط

طبارلانم(ملحيدنع)باطخصنليمحتىلإالوأنلوكنيلةديسلاتدمع،لجوجىلع

www.americanrhetoric.com/speeches/mlkhaveadream.htm

اميفو.ةيجيتارتسإلاهذهذيفنتىلعنيملعملادعاستنأةلودجلاجمارببلاوقعيطتست

ةرجمبكاوكنعًاسرديطعتتناك،يناثلافصلاةملعميلةسنآلا،كلذىلعلاثميتأي

،ةوقلاهذهموهفمحيضوتلو.اهنملكلةيبذاجلاةوقو،اهلتكو،اهموجحلوانتي،ةنابتلابرد

نكمي-ةيبذاجلالاكشأدحأاهتفصب–مهنازوأنأفيكاهبالطمهفينأيلةسنآلاتدارأ

ةيفيكنعثحبءارجإبسردللطيطختلاتأدبف.يسمشلاانماظنيفبكاوكلاىلعريغتتنأ

:امه،ةلأسملاهذهنانمضتيناردصمكانه)ةفلتخملابكاوكلاىلعناسنإلانزوباسح

www.factmonster.com/ipka/A0875450.htmlو/www.teachervision.fen.com

astronomy/lesson-plan/353.html).الإوهامتاباسحلاهذهءارجإنأتدجوو

.ةيضرألاةيبذاجلاىلإةبسنرخآلابكوكلاةيبذاجيفضرألاىلعصخشلانزوبرضةلأسم

:يليامكنوكتىرخألابكاوكللةيبسنلاةيبذاجلانإف1يواستةيضرألاةيبذاجلاتناكاذإف

0.38 دراطع

0.9 ةرهزلا

0.17 رمقلا

0.38 خيرملا

2.38 ىرتشملا

0.92 نروتاس
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0.89 سوناروأ

1.13 نوتبن

مدعو،ةيبذاجلاىوقنيبتافالتخالاىلعاهذيمالتدّدشينأتدارأ(يل)ةسنآلانألو

تفوسوركياميفًابلاقتأشنأدقف،ةيرشعماقرأبرضيفةيضايرلاتايلمعلابلاغشنالا

هنزوًايئاقلتجمانربلابسحيف،هنزولاخدإبلاطلاىلعنوكيثيحب،تاباسحلاىلوتيلسكإ

.ةفلتخملابكاوكلاىلع

نمةيلخلكيفةغيص(يل)ةسنآلاتلخدأ،بلاقلااذهلمعةيفيكنيبتبرقأةرظنقلنل

B2ىتحB11.ةيلخلاىلعتطغضB2ةغيصلاطيرشيفتبتكمث.دراطعرطسلثمتيتلا

(B12.4-)ةيلخلايفلخدتةميقيأيف4ددعلاجمانربلابرضييكB1(بلاطلانزو)،

ثيحب(=B1×.9)ةغيصلاتبتكو،B3ةيلخلاىلعتطغضمث.B2ةيلخلايفجتانلاعضيو

لكلراصىتحلاونملااذهىلعتعباتو.9ددعلايفB1ةيلخلايفةميقلاجمانربلابرضي

.ددحملابكوكلاىلعبلاطلانزوباسحلةغيصB11ىلإB2نمةيلخ

ةلودجلاجمانرببسحيل،B1ةيلخلايفهنزولاخدإمهنملكىلإبولطملاناك،كلذدعب

ًاططخملصألايفتأشنأدق(يل)ةسنآلاتناكلاحيفو،بكاوكلافلتخمىلعنزولاًايئاقلت

نالكشلانيبي.ًاضيأًايئاقلتططخملاثّدحُيفوسف،ةيرصبةروصبجئاتنلاضرعيلًاينايب

ططخملالخنم،جتانلاططخملاعمًالطر50بلاطلانزوهيفو،ةلودجلاجمانرب6.8و5.8

.ةفلتخملابكاوكلاىلعمهنازوأليوغلريغليثمتىلعلوصحلابالطلاعاطتسا،ةدمعألا

نيبفالتخالاوهباشتلاهجوأنعاهبالطعمثدحتللتانايبلاهذهفيظوتيفةسنآلاتعباتو

بالطلاأدب،فالتخالاهجوأةنراقمبو.ةيبذاجلاةوقو،ةلتكلاو،مجحلاثيحنمبكاوكلا

.مهنازوأيفرثؤتدقىرخأصئاصخو،بكاوكلاموجحيفتافالتخالاليلحتب
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5.8لكشلا

ةفلتخملابكاوكلاىلعينزوةنراقمللمتكمةلودججمانرب

50 : انهلطرلابكنزولخدأ

19 دراطع

45 ةرهزلا

50 ضرألا

8.5 رمقلا

19 خيرملا

119 ىرتشملا

46 . لحز

44.5 سوناروأ

56.5 نوتبن

6.8لكشلا

ةفلتخملابكاوكلاىلعينزو:لسكإتفوسوركيامخيبىشنأ:ةنراقمططخم

140

120

100

80

60

40

20

0

دراطعةرهزلاضرألارمقلاخيرملايرتشملالحزسوناروأنوتبن

لسكإجمانرب،رشاعلافصللمولعلاةملعم:نكولةديسلاتمدختسا،ىرخأةسردميفو

تانايبنوعمجياهفصيفبالطلاناك.ًانسربكأبالطعمفالتخالاوهباشتلاهجوأنيبتل

WWW.timeanddate.ينورتكلإلاعقوملانمملاعلاربعندميفبورغلاوقورشلاتاقوأنع

com.راهنلالوطيفضرعلاطخريغتريثأتةيفيكةفرعممهيلإةبسنلابملعتلافدهناكو

يفبورغلاوقورشلاةنمزأبالطلاعمجنأدعبو.ماعلارادمىلعةفلتخمةينمزددملالخ

ىلعدارفأةثالثنمنوكتتاهنملك،تاعومجمنمضاونواعت،دحاورهشةدمةراتخمندم

/بآرهشرادمىلعةنيدملكيفراهنلالوطداجيإو،ةلودججمانربيفتانايبلالاخدإ
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ةلوهسباوعاطتسا،مهتانايبلرثعبملاططخملامهمسردنعو.(7.8لكشلارظنا)سطسغأ

.(8.8لكشلارظنا)ندملاكلتنيبراهنلالوطةنراقم

7.8لكشلا

ةفلتخمندمخيببورغلاوقورشلاتاقوأ:لسكإتفوسوركيامخيبىشنأ؛ةنراقمططخم

–T

H G E E D C B A <>

،اكسالأ،ونوج.-،اديرولف،ىمايم

ايسور،وكسوم|روداوكإلاوتيكتايالولاتمهتادقفتايالولاايلارتسأ،نروبلم

ةدحتملانيتنجرالاةدحتملا1

559 45" N 09 14" S | 58918 N 34" 20" s | 25" 47" N 379 52" s لوطلاطخ|2

5.37 6: 17 4. 51 7:46 6:48 7:19 | بآ2ىفقورشلا|3

21:34 18:23 21 : 15 18:14 20:06 17:33 | بآ2ىفبورغلا|4

5:40 6: 17 4:55 7:45 6:49 7:17 | بآ4ىفقورشلا|5

21:30 18:23 21 :10 18:16 20:05 17:35 | بآ4ىفبورغلا|6

5:54 6: 16 5 : 11 7.38 6.52 7:09 | بآ11ىفقورشلا|7

21:14 18:22 20.53 18:21 20:00 17:41 | بآ11ىفبورغلا|8

6.07 6:15 5.26 7.30 6:55 7:00 | بآ18قورشلا|9

20:58 18:21 20.35 18:26 19:54 17:46 | بآ18بورغلا|10

6:30 6: 11 5.52 17.15 7.00 6.44 | بآ30قورشلا|11

20:28 18: 18 20:20 18:34 17.75 17:57 | بآ30بورغلا|12

13

14

15
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8.8لكشلا

سطسغأ/بآرهشلالخراهنلالوطخيبتوافتلانيبيرثعبمططخم:لمتكمةنراقمططخم

ايلارتسأ،نروبلمهب

ةدحتملاتايالولا،اديرولف،يمايم

27-Jul 1-Aug 6-Aug 11-Aug 16-Aug 21-Aug 26-Aug 31-Aug 5-sep

ليلحتلتاودأمادختسااهبالطونكولةديسلاناكمإبراص،تاططخملادادعإدعبو

:اهتحرطيتلاةلئسألانمضعبهذهو.ىوتحملا

؟ربمسيديفططخملاودبينأعقوتتفيك•

؟لوصفلاريغتبوتيكيفراهنلالوطرثأتيملَمل•

ةطيسبيمايميفريغتلاناكَمل،كيأرب*

لثمتيتلازومرلايفيبيرقتمكارتثودحىلإتدأيتلالماوعلانمًاضعبركذا•

.نروبلموسريآسنويب

باوجلاناكاذإ؟ًامومعطخلاىلعاهعيمجندملاهيفحبصتموييتأينأنكميله•

؟كلذرركتيفوسىتمو؟خيراتيأيفو؟طخلااذهامف،معن

هجوأليلحتتايلمعءارجإيفةينقتلاهرفوتيذلاةلوهسلاىدمظحال،لاثملااذهيف

نوكيسمكعقوت.لبقتسملايفجذامنلاعقوتو،تدجويتلالويملاحيضوتو،فالتخالاوهباشتلا

.ةينقتلانودىلمعريغوًابعصطاشنلااذه
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ميلعتلاةيجيتارتسإنيبعمجلاةيئادتبالاةلحرملايفملعملنكميفيكرظننل،نآلاو

نعمولعلايفسردلالخيوغللاريغليثمتلاةيجيتارتساوفالتخالاوهباشتلاهجوأليلحتب

.مجحلاوةلتكلاةفلتخمماسجأسايقلتانايبلاعمجتاودأفيظوتلالخنم،ةفاثكلا

اهتفصبةفاثكلاموهفمسماخلافصلايفاهبالطميلعتيكسولوسيوةديسلاتدارأ

:ةفاثكلاىنعممهعيمجاهبالطمهفنمدكأتلاىلإفدهتتناكو.ةداملاصئاصخنمةدحاو

نعةحيحصلاريغةعئاشلاميهافملابيوصتبناجىلإ،نيعممجحيفةلتكلارادقميهو

رغصألاو،ةفاثكرثكأربكألاماسجألانأبالطلامظعمدقتعي،ًالثم.ةلتكلاومجحلانيبةقالعلا

ةديسلاتدارأو،ةفلتخمصئاصخوأاهتاذصئاصخلااهلنوكتنأامإاهعيمجداوملانأو،لقأ

هيجوتتررق،اذل.داوملاصئاصخيفةلمتحملافالتخالاوهباشتلاهجوأبًاضيأمهفيرعت

،ةفاثكلاو،ةلتكلاو،مجحلااهيفرّيغي،ةفاثكلايفبراجتثالثنمةعومجملالخنماهبالط

ماسجألانأبًاملع.يديلقتلانازيملانًمالدبةلتكلاسايقليمقرنازيملامعتساب،ةدحىلعلك

طاقتلامهلحيتتةيلاعلايمقرلانازيملاةقدو،ةريغصلتكتاذاهسايقبالطلاىلعيتلا

عيطتسي،ةددعتمتاسايقذخألو،مهتاباسحيفاهلامعتسالةلتكلايفةمهموةقيقدتاقورف

.USB(لبك)كالسأةمزحقيرطنعبوساحلازاهجبيمقرلانازيملاطبرًاضيأبالطلا

لوطلابرضيةلودجلاجمانربلًابلاقاهبالطيكسولسيوةديسلاتطعأ،مجحلاباسحل

لكلمارجلابةفاثكلاىلعلوصحللمجحلاىلعةلتكلامسقيمث،عافترالايفضرعلايف

يفو،يملعلاعالطتسالاطيطختةيلمعيفمهيلعاهفارشإدعبو.("مس/ج)بعكمرتميتنس

:ةيتآلاثالثلابراجتلااهبالطعمترجأ،تاعقوتلانمضعبعضوكلذ

.ةليطتسمجنفسإةعطقلةفاثكلاو،ةلتكلاو،مجحلاميقاوبسحو،تانايبلابالطلاعمج.1

باسحوتانايبلاعمجاوداعأّمثنمو،بلصتيهوكرتو،باذمعمشيفةعطقلااوعقنمث

نأبالطلاجتنتسا،(عمشلاعم)ةلتكلارييغتومجحلاتيبثتقيرطنعو،ةفاثكلا

.ةلتكلازيكرتبطبترتةفاثكلا

اهتلتكتحبصأىتح،ةليطتسملاجنفسإلاةعطقصقل:تاصقملابالطلامدختسا.2

ىدلتابعكملاهذهرفاوتت)يمقرلانازيملاىلع3مس1هتفاثكبعكمةلتكيواست

،تانايبلاعمجبالطلاداعأ،ناتلتكلاتنزاوتنأدعبو.(ةيميلعتلامولعلاتادعمةعاب
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ةفاثكلانأاوجتنتسا،مجحلارييغتوةلتكلاتيبثتبو.نيمسجلاالكةفاثكباسحو

.ًاضيأمجحلابطبترت

نيبةنراقملاوةفاثكلاباسحلتانايبلاةعومجمبالطلامدختسانأدعب،نآلاو.3

يفو.رخآلانعلزعمبمجحلاوةلتكلانملكبطبترتةفاثكلانأاوظحال،ماسجألا

ءاقرزوءارمح(وجيل)لتكاومدختساف.نيتبرجتلانيببالطلاعيمج،ةثلاثةبرجت

،ًامامتقرزأرخآوًامامترمحأًادحاوًابعكماهنماوعنصو،مجحلاولكشلايفةقباطتم

تانايببالطلاعمج،ىرخأةرم،رمحألابعكملانمربكأقرزألابعكملالعجعم

،بالطلانمضعب.ةلودجلاجمانرببمجحلاتاباسحاورجأمث،ةلتكلاومجحلا

نمةيصاخةفاثكلانأاوكردأ،اهنيح.ةدحاونيبعكملاةفاثكنأاودجوامدنعاوشهد

ىتحةتباثمجحلاىلإةلتكلاةبسنتيقبذإ؛(كيتسالبلاانهيهو)ةداملاصئاصخ

ماسجألانأةقيقحتابعكملاناولأفالتخادكأو.مجحلاوةلتكلانملكفلتخاول

.ةدحاوىقبتاهتفاثكنكلو،ةريثكحاونيفةفلتخمودبتنأنكمي

.تانراقملاةقديفًايساسأًالماعةينقتلاتناكدقف،سردلااذهنمحضاووهامك

ىلعديدشتلانمبالطلانكمتف،ةعيرسةروصبتايلمعلاءارجإتلهساهنأىلإةفاضإ

ةبرجتلانمةذوخأملاتانايبلاعمجنأنيبيلاثمىلعةرظنقلنل،نآلاو.ةفاثكلاميهافم

.فينصتلاةيلمعيففالتخالاوهباشتلابناوجديدحتلهسي

.(لجرألاتايلصفم)فينصتديدحتلةفوفصمعبارلافصلايفهبالطريوربديسلاىطعأ

(سفانخلا)تارشحلاةفئاطلثم،اهتساردنكمييتلاةفلتخملاتائفلانعمهربخيملو

ررقذإ؛(نيعبرأوعبرأمألثم)لجرألاتاريثكةفئاطو(بكانعلالثم)تايبكنعلاةفئاطو

يدقنلاريكفتللةصرفىلعاولصحدقبالطلانوكينأدعبًاقحالتائفلاهذهمهفرعينأ

تانيعفينصتلجأنمفالتخالاوهباشتلابناوجديدحتىلعمهدعاستسيتلاصئاصخلاب

.لجرألاتايلصفم

نمةعونتمةعومجمبالطلاريوربديسلاىطعأ،مهيلعيديهمتلامظنملاعيزوتدعبو

مولعلاتادعمعئابىدلاهدجوناكةيكيتسالببلعيفةظوفحملالجرألاتايلصفمتانيع

مادختساو،تانيعللةربكمروصةدهاشمProScopeزاهجبهبالطعاطتساو.ةيميلعتلا
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لثم،اهعيمجتافصلاعاونأىلعءانبتائفلابالطلادّدح،ةيادب.اهفينصتلةفوفصملا

،لجرألاددعنأاوظحال،ريوربديسلانمهيجوتلانمضعبعمو.نيعلالكشو،مجحلاو،نوللا

تانيعلامهنمضعبفنصو.ةئفلاديدحتلةمهمصئاصخمسجلاءازجأو،راعشتسالانورقو

امكو.ًاعمباينألاوةحنجألادوجوو،باينألادوجوو،ةحنجألادوجوتنمضتةيعرفتائفىلإ

تانايبلاىلإعوجرلابتائفثالثىلإمهتفوفصمبيترتبالطلاداعأدقف،9.8لكشلانيبي

.تاتفللةيلعفلاةيمستلاو(ةربكملاروصلا)ةجتانلا

ريوربديسلابلط،نيرمتلاوةيلزنملاتابجاولاةيجيتارتساوطاشنلااذهنيبعمجللو

www.museum.vic.gov.au/bugs/catcher/index.طبارلاىلإعوجرلاهبالطنم

aspxايروتكيففحتمىدلةدوجوملالجرألاتايلصفملةمخضلاةعومجملانمةدافتسالل

ةبعللالخنم،ةلثاممةطشنأءارجإعقوملااذهقيرطنعبالطلاعاطتسا.ايلارتسأيف

Bug Catcherةيلعافتلا.

يفًاّدجًاديفمتانايبلاعمجلمدختسملاDrobewareجمانربّدعي،كلذىلعًالضف

ةعرسلابالطللحيتتبوساحلاةشاشىلعةينيبلاهتهجاونأل؛فالتخالاوهباشتلاهجوأديدحت

ركذن،كلذىلعلاثم.ةنراقملايفاهفيظوتلاهعيمجةينايبلاتاليثمتلافانصأديدحتيف

داجيإنع1ربجلاةداميفًاسردىهنأنأدعبف،رياوجكمديسلافارشإبتيرجأةبرجت

ةدعاسمل:بوساحلازاهجبلوصوملاةكرحلافشكسسجممدختسا،همسروميقتسملاليم

مسرلاجمانرباهمّدقييتلاةعجارلاةيذغتلانمةدافتسالاب،هوملعتامقيبطتىلعبالطلا

.ةكرحلافشاكبلوصوملابوساحلاىلع

.نمزلالباقمناكمللةينايبلاموسرلاعمهتاكرحةقباطماولواحينأبالطلاىلعناك

اوناكيذلاططخملاعمقفاوتيًاطخيقيقحلانمزلايفمسريزاهجلاناك،اهكرحتءانثأيفو

اهتاكرحيففالتخالاوهباشتلابناوجديدحتمهيلعناك،نيرمتلادعبو.هتقباطمنولواحي

ةقيرطبًاينايبةكرحلاليثمتنكميفيكطاشنلااذهمهلنيبدقو.ينايبلاططخملابةنراقم

.ةعتمموادجةيعقاو
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9.8لكشلا

بالطلاتادهاشم(لجرألاتايلصفم)فينصتةفوفصمنمضتت

تانيعلاةفئاطلا

ةهكافلاةبابذةيضرألاءاسفنخلاركسلاسيكةلحنتارشحلا

لجرأتساهل

ءازجأةثالثىلإمسقممسجلا

راعشتسانورقاهل

راقضلاتوبكنعلاتايبكنعلا

لجرأينامثاهل

نيأزجىلإمسقممسجلا

راعشتسانورقاهلسيل

ةيلزنملانيعبرأوعبرأمأةيفلألاةدودلالجرةئملاتاذلجرألاتاريثك

الجرنيثالثنمرثكأاهل

نمرثكأىلإمسقممسجلا

راعشتسانورقاهل

ايروتكففحتمنمنذإبتذخأ.نوسردنهنالآريوصت

اهراسمنوكيلرياوجكمديسلاتابلاطىدحإكرحتتنأبجيفيك10.8لكشلانيبي

ىلإطخلاعفرتىتحمامألاىلإةكرحلافشاككرحتنأاهيلع،ًالثم،ينايبلاططخمللًاقباطم

ةيجيتارتسإاضيأرياوجكمديسلامدختسادقو.لفسألاىلإطخلالزنتيكءارولاوحنو،ىلعألا

بلطمث،ةكرحلافشاكلامعتساىلعنونرمتيبالطلالعجف؛اهرابتخاوتايضرفلاحارتقا

.نيعمهاجتاباوكرحتاذإططخملالكشاوعقوتينأمهيلإ

(ملعتلازيزعتلةلومحملافتاوهلالامعتساب:ةيصنلاةباتكلاةئشانلاميلعت)امهباتكيف

(TeachingGeneration Text: Using Cell Phones to Enhance Learning)ىطعي
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ةلومحملافتاوهلااهيفمدختستسوردىلعةلثمأWebb(2011)-بيووNielson–نوسلين

فتاوهلافيظوتىلعًالماكًاديدشتامهباتكيفعطاقملادحأدّدشي.تانايبلاعمجلتاودأ

مدختسا،ًالثم.(حجانلايفاصلاسيردتلا)باتكنمميلعتلاتايجيتارتسإعمةلومحملا

نراقت(phonecast)(ةيفتاهةرشن)ءاشنإلتوصلاليجستقيبطتدحاوسرديفبالطلا

ةمدخبالطلامدختسا،رخآلاثميفو.امهوؤرقدقاوناكنيتياورلةيبدألاصئاصخلانيب

ًاريبكًاردقبلطتتيتلاباعلألالثم،ةفلتخمتائفنمضةيبمولوألاباعلألافينصتلتيوصتلا

فتاوهلافيظوتيفبيوونوسليننملكراكفأتناكو.ةقدلابلطتتيتلاكلتوأةوقلانم

اهنأل،ةصاخةروصبمامتهاللةريثمفينصتلاوةنراقملاىلعبالطلاةدعاسملةلومحملا

تاراهمقيبطتيفًايبسنةفلكمريغوراشتنالاةعساوةينقتمادختسابالطلاونيملعمللحمست

.ايلعلاريكفتلا

10.8لكشلا

Vernierجمانربمادختسابمسارلاةكرحةبرجت Logger Proدرووتفوسوركيامو

عضوملاططخمعمةقباطملا

يف

ت
. )

يب
وأ

تلص.-

ناكملاخيبتابثلااديعبيشملاناكملانيبتابثلا::مامالاىلإيشملا::ةعرسبداعتبالا

فشاكCملar=اليتmm=ال

ةكرحلا

(يناوثلاب)نمزلا

تانايبلانيبةنراقملالعجتيتلاةعئارلاتاودألانمضعبتنرتنإلاةكبشىلعرفاوتت

وأwww.gapminder.orgىلإعوجرلابالطلاعيطتسي،ًالثم.ًالهسًارمأاهفينصتو

www.worldmapper.orgوأ،ةيملاعجذامننيبةنراقملل؛/www.schools.com/tools

Career_Outlookنهملاوميلعتلاتايوتسمنيبةنراقملل؛.
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عيطتسييتلاInspireDataيهو،اهليلحتوتانايبلاعمجلىرخأةعئارةادأدجوت،ًاضيأ

لامعتساب،اهليثمتوتانايبلاليلحتلالخنمفينصتلاوةنراقمللاهمادختسابالطلاونوملعملا

ميقرييغتبالطللحيتتInspireDataاهبعتمتييتلاتازيملاف؛ةيلعافتموسروتاططخم

اذهو،ةبسانملاتافينصتلاداجيإو،ةنراقملاةيلمعءارجإلتاططخملاعاونأوتاريغتملا

مهمهفقيبطتو،ةلئسألانمديزمحرطىلعو،ةيليلحتةقيرطبتانايبلاصحفىلعمهعجشي

.ةينايبلاموسرلاوتاططخملاىنعميفقيمعلاريكفتلاو،لضفأتاجاتنتسابجورخلل

جمانربعميتأتعوضوملابسحىلعةفنصمتانايبةدعاقةئمىلعديزيامىلإةفاضإو

InSpireData،ةعونتمرداصمنماهلاخدإوتانايبلاعمجبمايقلانيملعملاوبالطللنكمي،

نمةفلتخمعاونأىلعةلثمأ11.8لكشلانيبي،نومدختسملااهئشنييتلاتاعالطتسالااهيفو

.جمانربلافيظوتبتئشنأتاططخم

11.8لكشلا

InspireDataàبتئشنا:تاططخمنمةنيع

ينهذلافصعلاوميظنتلاجماربلك

جمانربو(سماخلافصلاىتحةضورلالبقاملافطألل)Kidspirationجمانربّدعُي

Inspiration(اهدعباموةطسوتملاةلحرملابالطل)ىلعدعاستيتلاةعئارلاتاودألانم

تامظنملاجذامنلامعتسالكبالطلبقتنمًالوأدكأتلادعب،بالطللملعتلابراجتمعد
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ةلوهسبلاقتنالاكنكمي،ةدرفنمةروصبوأتاعومجموأجاوزأنمضءاوس،اهبلاوقوةينايبلا

.مهسفنأبةينايبلاتامظنملاءاشنإ:ةقحاللاةلحرملاىلإ

وأنيئيشنيبةنراقملاىلعبالطلاةدعاسميفةيلعافاهرثكأوقرطلاطسبأنمو

(ThinkingSkills)ريكفتلاتاراهمدلجميفدوجوملا(نف)ططخمبلاقفيظوترثكأ

بلاوقنمض(MoreActivities)ىرخأةطشنأدلجميفو،Inspirationبلاوقنمض

Kidspiration.اذهتمدختسا،ثلاثلافصلاةملعمجيركةديسلا:كلذىلعًالاثمكيلإو

تايالولانملكيفةمعطألانيبفالتخالاوهباشتلابناوجهيفنوعضياهبالطلعجتلبلاقلا

.(12.8لكشلارظنا)ايناطيربوةدحتملا

12.8لكشلا

Inspirationàيسىشنأ؛(نف»ططخم

ةدحتملاتايالولاةمعطأةيزيلجنإلاةمعطألا

بلاوقدلجميفدوجوملاةنراقملابلاقوهو،(نف)ططخملهباشمرخآبلاقكانهو

دلجميفبتكلانيبةنراقملابلاقنأىلإةفاضإ.Inspirationجمانربيفريكفتلاتاراهم

نمهنايوتحيامروصتو،نيباتكتايوتحمعبتتبالطللحيتيهنإًاضيأديفمةغللاتاراهم

تاعوضوميفو،امهبولسأونيفلؤملاةايحيففالتخالاوهباشتلابناوجكلذيفو،تامولعم

لكشلانيبي.اهنالمحييتلالئاسرلاو،ماعلاامهوجو،امهيفةمدختسملاةربنلاو،نيباتكلا
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ةديصقلانيبةنراقمللةنراقملابلاقةيوناثلاةسردملاىففوفصلادحأبالطلامعتسا13.8

.رندراجنوجل(لدنيرج)ةياورو(فلوويب)ةيمحلملا

تاراهملايوذراغصلاكبالطلًاضيأةديفمينهذلافصعلاوميظنتلاجماربّدعتامك

ةلوهسبيوغللاريغليثمتلالالخنمقئاقحلانوركذتينيذلاوأ،ةباتكلايفةعضاوتملا

نكيملاذإف،زومرلاوموسرلاتائمInspirationو،Kidspirationنمضتيثيح.رثكأ

زومرلاعناصةادألامعتسابالطللنكمي،ةيلاحلازومرلاةبتكميفًادوجومبوغرملامسرلا

(SymbolMaker)جمانربنمضKidspirationعوجرلابزومرللةصصخمةبتكمءاشنإوأ

فلتخمنمبالطلاناكمإبو،ةيمقرريوصتةلآبتذخأروصوأ،تنرتنإلانمموسرىلإ

نيبي،فالتخالاوهباشتلابناوجنعمهراكفأليجستيفمهتاوصأمادختساًاضيأرامعألا

ةنراقملابلاقلامعتسابىناثلافصلاىفبلاطهدعأةنراقمططخمىلعًالاثم8.14لكشلا

.Kidspirationجمانربنمضىرخأةطشنأدلجمىفدوجوملا

13.8لكشلا

Inspiration جمانربنمضةنراقملابلاقلامعتسابتقشنأ،ةيبدأةنراقم

هبشلابناوج

نعثدحتيامهالك

لدنارجهمسايشحو
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14.8لكشلا

Kidspiration جمانرب à؛لاثم بةنراقملابلاقلامعتسابىشنأ

ةنراقملا

.نيفلتخموأنيهباشتمناتيملعناتركفوأنامسجنوكيفيكنيبتزومرلاتابتكمنماروصدجوأ.1

.راكفألاوأماسجألانعليصافتةفاضإلةباتكلاةنياعمىلإعجرا.2

ةسبايلاىلعشيعتتاناويحءاملايفوةسبايلاىلعشيعتتاناويحءاملايفشيعتتاناويح

امكحالامك

1

2

3

حج-

ال

//مل

الملا

فينصتلاتايلمعيفاهسفنةجردلابواضيأةديفمينهذلافصعلاوميظنتلاجماربو

مولعلادلجميفدوجوملاتاناويحلافينصتبلاقمدختسيًالاثم15.8لكشلانيبي،ةنراقملاو

مءالتتيتلاتاناويحلاداجيإلموسرلانيبثحبلابالطلاعيطتسيثيح،KidSpirationنمض

فيظوتبالطلافيلكتب:طاشنلااذهعيسوتنوملعملاعيطتسي.فينصتلاتائفنمةئفلكعم

هباشتلابناوجةفرعملينهذلافصعلاةراهمقيبطتلجأنم:Bidspirationيفةباتكلاةزيم

فالتخالاوهباشتلابناوجنمربكأًاددعبالطلاىطعأاملكو،تاناويحلانيبفالتخالاو

.لمشأوقدأتاناويحللمهتفرعمتناك
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15.8لكشلا

تاناويحلافينصتلKidspirationبلاق

ةق
عم

ةا
ةا

ةدش

ةوقرئاط

ي

تق38هيايبةعماجيفتاعارصعحت

ههكلل

IT E A A A Aطخعونج E III E II -

جمانربلًاروطترثكأًافيظوتنيبي،16.8لكشلايفنيبملاوهو،ريخألاثماذهو

Kidspiration(ىضاملاىفنمز)بلاقلالخنم(ATime in the Past)ىفدوجوملا

فينصتىفةصاخةروصبلعافبلاقلااذه.(SocialStudies)ةيعامتجالاتاساردلادلجم

.يخيراتقايسنمضثادحألاورومألا
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16.8لكشلا

Kidspiration جمانربنمض(يضاملا à؛لاثم بنمز»بلاقلامعتسابئشنأ

ةأ عج ةا

ك

: ِة
هتو

وي

ءاجام

يفو

ةغ

ين

يانوكتنأهيف لكنعهي grال-اكاكلاب

يضاملانمتقو

يضاملانيبنمزنعثيدحللروصلاوتاملكلالمعتسا.1

.ةركفلكنعةلمجبتكاوةباتكلاضرعحتفا.2

متعقوردليوسيلجناارول
1957ـ1867

عورشمعيقوت

(pasfiddle)

او

ةيغب

مت)

ت

ةيمويلاةايحلا

امك

ي
.ةيتي

تافاشتكال

فرحلاونونفلا

ىقيسوملاواوتاودألا

فشكل

][[]TT E A A A A E IIIتعجفيتجernigsmiعت

يضاملانمتقو

.يضاملايفنمزنعثيدحللروصلاوتاملكلالمعتسا.1

.ةركفلكنعةلمجبتكاوهباتكلاضرعحتفا.2

تانايبلادعاوقوةيعجرملاتاودألالك

اهزايتجادعبو.اهبسانتةيلكنعثحبلاراوشمتأدب،ةيناثلاةنسلاىفةبلاطروليات

نيعبرأنمرثكأنمةيفيرعتتارشنىقلتتتأدب،(PSAT)ةيلوألاةيساردلاتاردقلارابتخا

،ساسنكو،نرتسيإثرونو،دروفناتس:تاعماجنيباهتارايخترصحدقتناكو.ةعماجوةيلك

.ثالثلاتاعماجلانيبتانراقملانمضعبءارجإلةعيرسةيرصبةقيرطداجيإديرتاهنكل

ةنراقمءارجإلwww.wolframalpha.comعقومىلإبهذتنأدشرملااهيلعراشأدقو

،ناوثنوضغيفو.ثالثلاتاعماجلاءامسأثحبلاةذفانيفتلخدأ،كلذناكو،ةعيرس

،يعماجلامرحلامجحو،ةيونسلاموسرلاتاعماجلاكلتنيببنجىلإًابنجةنراقمتدهاش

الكنأاهلنيبتو.كلذريغو،ةيالولاجراخنمبالطلاددعلباقمةيالولايفبالطلاددعو
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ثرونةعماجامأ،ىربكلاةيثحبلاتاعماجلانيبناتفنصمدروفناتسوساسنكيتعماجنم

ربكأمضتساسنكةعماجنأرولياتتظحال،ًاضيأ،طقفةيثحبةعماجاهنأبةفنصمفنرتسيإ

.دروفناتسةعماجبيصننملقألاددعلاناكنيحيف،ثالثلاتايلكلانيببالطلانمددع

لءاستتلرولياتعفدام،يئزجلاماودلابالطنمددعربكأاهيففنرتسيإثرونةعماجامأ

هتلئاعنعًاديعبشيعينملريبكنأشوذرمأوهو-يعماجلامرحلايفةايحلاةيعوننع

تارشنلايفًادجًاحضاونكيملتامولعملانمًاءزجتانايبلاترهظأ،ًاريخأو،ةّرملوأل

ددعربكأساسنكةعماجتحنمدقف،17.8لكشلانيبيامكذإ:ثالثلاتاعماجللةيفيرعتلا

ةعماجرايتخااهللضفألانمنوكيدقهنأىلإتانايبلاهذهتراشأو.ةيعماجلاتاجردلانم

دروفناتسةعماجيفلمعتنأاهنابسحيفةذخآ،ةيعماجلاةجردلاىلعلوصحللساسنك

http://www.wolframalpha.com/input/?i=Stanford:ردصملا + University-- a

.جرختلادعب

17.8لكشلا

WolframAlphaلامعتسابثالثلاتاعماجلانيبةنراقم

ساسنكةعماجنرتسيإثرونةعماج|دروفناتسةعماج

1 نيتنسىلإةنس

62 يئزجلاماودلابالط

1 تاونسعبرأىلإناتنس

4411 3312 1778 ةيعماجلاتاجردلاددع

38 ةيوناثلاةداهشلادعبتاسارد

1481 1759 2004 ريتسجاملا

10 27 8 ريتسجاملادعبتاسارد

263 235 661 هاروتكد

503 333 259 ىلوألاةيذاتسألاةجرد

nd--Northeastern+ University--and--University--of--Kansas
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عساتلالصفلا

اهرايتخاوتايضرفلاعضو

الإ،ةيملعلاميهافملاقايسيفاهرابتخاوتايضرفلاعضوبركفنامابلاغاننأحيحص

،اهدنع.اهلاجمناكامهماهعيمجتاعوضوملاىلعقبطتنأنكميةيجيتارتسإلاهذهنأ

مهتفرعمنوقبطيو،ةدقعمةينهذتايلمعيفنوكراشيو،اهنوربتخيوتايضرفلابالطلاعضي

.سردلانومضملماعلامهمهفنوززعيو،تادرفملاوقئاقحلالثم،سردلانومضمل

ةيميلعتةطشنأباهانراقاذإاميسالو،اهتيلاعفباهرابتخاوتايضرفلاعضوةيلمعزيمتت

نملماكهيجوتبىرخأرثإةوطخىطعتيتلاسوردلاوتارضاحملالثم،رثكأ(ةيديلقت)

–كيسجاركو،Rivet-تيفيرو،HSu(2008)-وساهارجأيتلاتاساردلانأظحاليو.ملعملا

kicjarK(4002)،ناهرتو-Tarhan،راكأو-Acar(2007)بالطلا:ةدحاوةجيتنىلإتلصو

انذخأاذإف.سوردلاميهافملحضوأًامهفنوروطياهنوربتخيوتايضرفلانوددحينيذلا

بولسأباوملعتنيذلاءايميكلافصبالطنأانيأرل،لاثملاليبسىلع،راكأوناهرتةسارد

نيذلابالطلاسكعىلع،تايئزجلانيبىوقلانعةحيحصريغميهافماونّوكةرضاحملا

.تالكشملالحةيجيتارتسإلالخنماوملعت

:ةيفصلاةبرجتلابةقالعتاذناتيصوتيتأياميف

:تايصوتلا

.اهرابتخاو
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تايلمعلافيظوتنيملعمللنكمي،اهرابتخاوتايضرفلاعضوىلعبالطلاةدعاسمل

.".يصقتلا-4.يبيرجتلاءاصقتسالا-3.تالكشملالح-2.مظنلاليلحت–1:ةيتآلاعبرألا

ىصقأببالطلاديوزتلو،تايلمعلاهذهنملكلةيساسألاتامسللًافصو1.9لكشلانمضتي

هذهفيظوتبتامهملايفنمضتملاملعتلانيباوطبرينأنيملعملليغبني،ملعتلانمردق

ىرخأةهجنمةقباستامامتهاوأبراجتوأةفرعمنمبالطلاىدلاموةهجنمتايلمعلا

.(2007،نورخآوSchroeder-رديورش)

نيملعملليغبني،تايلمعلاهذهنمالكلمشتيتلاتامهملايفبالطلاحاجننمدكأتللو

.ةيلمعلاتاوطخبالطلاسيردتهبشيىوتحممادختساو،ةيلمعللًاجذومنبالطلاءاطعإًالوأ

حاجنلاقيقحتىلعبالطلادعاستنأةينايبلاتامظنملانأشنم،ملعملاتاهيجوتبناجىلإو

.ايلعلاريكفتلاتامهمنمعاونألاهذهلثميف

يفةديدجلاتاروطتلانأل؛اهرابتخاوتايضرفلاعضويفًايويحًارودةينقتلايدؤت

تقولانمًاديزماوضمينأبالطللحمستةيلعافتلاتاقيبطتلاو(probeWare)ءاصقتسالا

اذهيف.أطخللةضرعوةلممنوكتنأنكميةيلمعيهو–اهعمجنمالدبتانايبلاريسفتيف

ةيفصلاةبرجتلاىلعنسحتلانمًاريثكفيضتةيتآلاتاينقتلانأفيكضرعنس،ءزجلا

.ةيلعافتلاةيميلعتلاتاودألاو،اهليلحتو

ينهذلافصعلاوميظنتلاتايجمربلك

تايوتسمقيقحتىلعمهتدعاسملةيادبلايفمعدلانمءيشىلإبالطلاجاتحي،ًابلاغ

بلطتتيتلاةيفرعملاتامهملانماهرابتخاوتايضرفلاعضوةمهمنأل؛مهفلانمةمدقتم

.كلذقيقحتلةديجةقيرطةينايبلاتامظنملادعتو.ايلعريكفتتاراهم

بناوجلاتجمُددقف،ةيلاحلاةعبطلايفامأ.باتكلااذهنمىلوألاةعبطلايف(راكتبالاوتارارقلاذاختا)نيتيلمعلالوانتمت(1)

مهيلع،تالكشملالحتاوطخنمبالطلايهتنيامدنع،ًالثمف.تالكشملالحةيلمعنمضراكتبالاورارقلاذاختالةيساسألا

نإ.تانيسحتفيضيوأةنيعمةرورضيبليلحديدحتراكتبالاةيلمعبلطتت،لثملايفو.لضفألاوهلولحلايأاوررقينأ

.امةلكشماهضرفتيتلاقئاوعلاىلعبلغتلاهبشيراكتبالاريياعمققحيلحداجيإ
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ةدعاسمل؛بلاوقلانمةعونتمةعومجمInspirationو،KiSdpirationنملكنمضتي

كلذيفو،يفرعملاجميأيفايلعريكفتتاراهمبلطتتةيفرعمتامهمميظنتىلعبالطلا

.ةيرذجلابابسألاليلحتو،راكتبالارثأو،ريراقتلاو،براجتلاو،يلوألاردصملافاشكتسا

ةسردملايفةدجتسمةبلاطهتأشنأ،ةيرذجلابابسألاليلحتلبلاقىلعًالاثم2.9لكشلانيبي

دقو.اهلولحعمةعقوتملاتالكشملاو،ةلمتحملالولحلاو،بابسألاتنّودفيكظحال،ةيوناثلا

يفاهذخأتلنكتمليتلابناوجلانمريثكةساردو،اهراكفأميظنتىلعبلاقلااهدعاس

.تالكشملالحةيلمعراطإنمضعقي،لاثملااذه.بلاقلااذهنودنمنابسحلا

1.9لكشلا

اهرابتخاوتايضرفلاديدحتلةمظنملاتامهملاتامس

ةيلمعلايفتاوطخةلئسأ/فيرعتةيلمعلا

.ءزجلكةفيظوو،هئازجأوماظنلانمةياغلاحضو.1|ءازجألمعةيفيكفصتةيلمعامظنلاليلحت

.ضعبعماهضعبءازجألالعافتةيفيكفص.2.ضعبعماهضعبماظنلا

،ءزجلااذهيفًارييغتفصوماظنلانمًاءزجددح.3اهضعبءازجألالعافتتفيك

.رييغتلااذهلةجيتنثدحيدقامنّمخمث؟ةدحاوةدحويفضعبعم

وأ،ًايلعفءزجلارييغتب،نكمأنإ،كتيضرفربتخا.4|دحألدبتسااذإثدحياذام

.ءازجلارييغتلةاكاحمةيلمعفيظوتب؟ءازجألا

.هقيقحتلواحتيذلافدهلاددح.1وأدودحلاىلعبلغتلاةيلمعلالح

قيقحتنمكعنمتيتلادويقلاوأزجاوحلافص.2قيرطيفةمئاقلازجاوحلاتالكشملا

.ةلكشملاببستىتلاكلت؛كفده.فادهالاقيقحت

،دويقلاوأزجاوحلاىلعبلغتللةفلتخمًالولححرتقا.3

.اهيلعبلغتلايفحجنينأحجريلحيأنّمخو
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لالخنموأعقاولايفهترتخايذلالحلابرج

.ةاكاحم

اذإامددح.ةحيحصكتيضرفتناكاذإامحضاو

.رخآًالحًامدختسمىرخأةيضرفرابتخاديرتتنك

وأداجيإكلذنمجتنيدق،تالاحلانمضعبيف

.ديدجراكتباميمصت

؟ةديقملافورظلاوأدويقلاام

ريغاهنأمأنيعمماظناهلله

؟ةمظن

.هتظحالامفصو،كمامتهاريثيًائيشبقار

يتلاءايشألاىلعةددحمدعاوقوأتايرظنقبط

.اهتظحال

دقاماهيفعقوتتةيضرفحرتقا،كريسفتىلعءانب

ءايشألاىلعدعاوقلاوأتايرظنلاتقبطاذإثدحي

.هتظحالامبطبترتةلاحىلعوأ،اهتظحاليتلا

.كتيضرفرابتخالامطاشنيفكراشوأ،ةبرجترجأ

امددح،هتذفنيذلاطاشنلاوأكتبرجتجئاتنرسف

ةجاحيفتنكاذإامو،ةحيحصكتيضرفتناكاذإ

يفتنكاذإاموأ،ىرخأةطشنأوأبراجتءارجإىلإ

.اهرابتخاوةليدبةيضرفعضوىلإةجاح

هذهرابتخاو،تظحولءايشأل

.تاريسفتلا

فيك؟هتظحاليذلاام

؟هتظحالامريسفتعيطتسأ

ءاصقتسالا

يبيرجتلا

وأ،هفيرعتبولطمميهافملايأ)حوضوبعضولاددح

ضرتفملاثدحلاوأ،هريسفتدارملايخيراتلاثدحلا

.(هريسفتوأهديدحتدارييذلالبقتسملايف

.ًاقبسمهيلعقفتموأفورعموهامددح

.عضولانأشبهتمهفامىلعًءانبًايضارتفاًاضنمدق

ضنلاناكاذإامديدحتلهللحو،ليلدنعثحبا

،ًالوبقمهتعضوىذلاىضارتفالا

قرطديدحتوحارتقاةيلمع

.ةضماغ

اذهيفةلباقملاءارآلاام

اذام؟ةركفلاهذهوأثدحلا

هذهمعدتتايطعمنميدل

؟اهضقانتوأءارآلا

صقتلا



261 هههاهرابتخاوتايضرفلاعضو

2.9لكشلا

Inspiration جمانرب àبلاق بةيرذجلابابسألاليلحت

ةصاخصصحلانيبام

ةيزيلجنالاةغللاةصحلبق

ىلوألاةنسلابالطسبالمنئازخ

يقرشلاحانجلايف

ةنسلابالطنوكيامةداع

ةلكشملاروذجليلحتةمهملابنيثرتكم

بالطرخأتياماًبلاغ

روضحلانعىلوألاةنسلا

هنئازخدجاوتناكمنعديعبناكميفبئاقحنئازخدجوت

ةيزيلجنالاةغللاةرضاحمةمئاق

لـح(تل،
ةيزيلجنالاةغللافصلقنأمجحلانئازخباهلادبتساناكملاوةفلكتلاةريغصلابئاقحلانئازخدوجوىنعيو

حانجلاىلإىلوالاةنسلابالطليسايقلا--..م.س.م

اًضعبمهضعببناجببالطللرثكاعمجت

يقرشلا

نيبامنواعتلاصقنكلذضعبلاربتعيدق
نيبامىلاىفىلوالاةنسلابالطحنما.

. ملالطحسم.هلداعريغهزيم

ةيزيلجنالاةغللاىملعم

.----- - . نيتقيقدةيزيلجنالاةغللاةدام

فصلاىلإباهذللنيتيفاضا

اهليلحتوتانايبلاعمجتاودألك

بالطلاددحي؛اهرابتخاوتايضرفلاعضولمولعلاسرديفةداعةلودجلاجماربمدحتست

وأةيلصألاةيضرفلانولّدعيو،جذامنلاقفوىلعاهنوللحيوتانايبلانوعمجيو،ةيكذتاعقوت

؟ىرخألاتاعوضوملايفةلودجلاجماربمادختسانعاذام،نكلو.ةديدجىرخأنودّدحي

مغرلاىلعو.ةيلمعةياردبلطتتو،ًاتقويميلعتةلودججمانربءاشنإةيلمعقرغتستدق

يفنيمتهملانيملعملانإف،بالطلاميلعتيفةيمهألانمريبكردقىلعةينقتةراهماهنأنم

ءاشنإةيفيكبالطلاسيردتيفةيساردلاةصحلانمزةعاضإيفنوبغريالسردلانومضم

.سوردلانومضمملعتىلعبالطلاةدعاسملاهفيظوتنوديريلب؛ةلودجلاجمارب

هذهققحييلعافتةلودججمانربلوانتي،نيملعملادحأهأشنألاثمىلعةرظنقلنل

نونكمتيسبالطلانأينعييلعافتلابةلودجلاجمانربفصونأظحالننأيغبني،ةياغلا

ةيذغتيقلتلالخنممهتاعقوترابتخاو،نابسحلايفةينايبلاجذامنلاذخأو،هيفرييغتلانم
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ريياعميفةيميلعتلامهتقطنملةيداصتقالاتايعجرملامهفىلعبالطلاةدعاسملو

مهف:سماخلافصلايفاهبالطلًايملعتًافدهراموأةديسلاتعضو،ةيعامتجالاتاساردلا

يفًاسردبالطلاءاطعإاهفدهنكيمل.ةدئافلاتالدعموتارامثتسالاوراخدالاتاحلطصم

اهنكلو،اهعوضوميفةيوناثملعتجئاتنهذهتناكلب،مسرلاةراهمةسرامموأ،تاضايرلا

.نمزلاعمةريبكحابرأىلإنايدؤيدقراخدالاغلابموةبكرملاةدئافلانأاهبالطملعتينأتدارأ

تارامثتسالاوتاراخدالاريثأتمهفلةديدجلاةفرعملاهذهقيبطتلاهبالطتهجو،دعباميف

.دالبلاداصتقايف

لسكإتفوسوركياميفًايلعافتةلودججمانربراموأةديسلاتمّمص،اهفدهديدحتدعب

غلبممهدحأثرو:يتآلاصنلامهلتمدقو.رامثتسالاوراخدالاتارايخجئاتنبالطللنيبي

ةريغصتاعومجمىلإبالطلاتعزو،ديعبنمزذنمهرابخأتعطقنابيرقنمرالود10000

ينجلمهنابسحيفاهوذخأينأبجيططخثالثحيضوتعم،لاملابهنولعفيسامةشقانمل

:دوقنلاهذهرامثتسانملاملا

ةدئافةبسنب،يداعراخداباسحيفةيقابلارالود1000ترخّداو،نآلارالود9000تقفنأاذإ.1

ةنسلكباسحلايفصاخلاكلامنمىرخأرالود1000غلبمتعدوأو.ًايونس%4اهرادقم

.ةنس30ىدمىلع30000غلبمليلكرامثتسانمهبسكتنأعقوتتيذلاغلبملاامف،ةنس30ةدم

دردناتسةكرتشملاقيدانصلارشؤمنم(نمآ)قودنصيفةلماكرالود10000ترمثتسااذإ.2

يأبحستنأنودو،ىرخأتارامثتسايأبمقتملو،%8يونسلاهحبرلدعم،500زروبدنآ

غلبمبةدحاوةّرمكرامثتسايفهبسكتنأعقوتتيذلاغلبملاامف،ةنس30ةدمباسحلانمغلبم

.ةنس30دعبرالود10000

ًاقباسلجسيذلاو،يعانصلازنوجوادرشؤمنمةعونتممهسأةظفحميفترمثتسااذإ.3

غلبمبةدحاوةّرمكرامثتسايفهبسكتنأعقوتتيذلاغلبملاامف،ًايونس%12اهلدعماحابرأ

.ةنس30دعبرالود10000

ةعومجملكلًالومحمًابوساحراموأةديسلاتطعأ،ثالثلاططخلابالطلاعجارنأدعب

ةلودجلاجمانربحتفو،ةسردملاةكبشمداخىلعفصلادلجمداجيإمهيلإتبلطو.ةريغص

لثمًابلاقاودجو،ةلودجلاجمانرببالطلاحتفامدعبو.طاشنلااذهلًاصيصخهتأشنأيذلا

.3.9لكشلاىفةدوجوملابلاقلا
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3.9لكشلا

لسكإتفوسوركيامخيبىشنأ:تارامثتسالاوتاراخدالليلعافتةلودججمانرب

؟اهتثروىتلارالود10000غلبمبلعفأاذام

CةطخلاBةطخلاAةطخلاCةطخلاBةطخلاAةطخلا

10000رامثتسا10000رامثتسارالود9000قافنإ

رامتت

.- .- ةدحاوةرمرالود1000راخداو

ةف––*حابرألاعومجمحابرألاعومجمةدحاوةرمرالودص

ابرألاوادرشؤميفةدمايونسرالود

ىلعحابررامثتسالاىلعارامثتسالاىلعS&Pرتسشؤمىفتاونسلا

-.مىعانصلازنوج".|30000)ةنس30

رامثتسالا|(رالود10000)|(رالود30000)|".-%8ةيونسحابراب

ةيونسحابرابةدئافب(رالود

( 10000 ) ايطسو.

.ايطسو%4.12%
رالوديطلسو

0$ 0$ 0$ 0

0$ 0$ 0$ 1

0$ 0$ 0$ 2

0$ 0$ 0$ 3

0$ 0$ 0$ 4

0$ 0$ ..................5 ب

مو"0$0$وما

0$ 0$ 0$ 27

0$ 0$ 0$ 28

0$ 0$ 0$ 29

0$ 0$ 0$ 30

0$ 0$ 0$ رامثتسالادعبحابرألايلامجإ =

0$ 0$ 0$ حابرألا( رامثتسالا–باسحلاةميقيلامجإ)ةعقوتملا =

راطخأنعًازجومًاحيضوتراموأةديسلاتمّدق،تانايبلارييغتببالطلاأدبينألبق

نممهتاعقوتليجستعم،تاعومجمنمضةطخلاتارايخةشقانمىلعمهتعجشو،رامثتسالا

بلاطلكىلإتبلطمث.اهنولضفييتلاةطخلانعرظنلافرصب،اهلكثالثلاططخلالجأ

تبلطمث.ًاقحالاهتنراقملجأنمبالطلاتابغرليرصبتيوصتءارجإوةطخرايتخا

غلابملارايتخامهناكمإبناك.ةلودجلاجمانربنم0ةنسلارطسيفغلابملاليجستمهيلإ

ىرخأغلابماوعضينأوأ،Cو،Bو،Aططخلالجأنميلاوتلاىلع10000و،10000و،1000

اهتنراقملةفلتخمجئاتنةميقلكيطعتفوسف،يلعافتةلودجلاجمانربنألو.مهرايتخانم

مث،لوألارطسلايفماقرألاعضووههلعفمهيلعناكاملكو،بالطللةيلوألاتاعقوتلاعم
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وهامك،ططخمىلعتانايبلاعضيو،لودجلاألمييقابلايلعافتلاةلودجلاجمانربىلوتي

.5.9و4.9نيلكشلايفنيبم

تاعقوتلاىلعةلثمأ:تارامثتسالاوتاراخدالليلعافتةلودججمانرب

4.9لكشلا

؟رالود10.000غلابلايثاريمبهلعفيننكمياذام

بةطخلا
أةطخلا

جةطخلا بةطخلا
أةطخلا

يلاملجإ

رامثتساحابرأ

رالود10.000ـلا

يلاملجإ

رامثتسأحابرأ

رالود10.000ـلا

حابرأيلامجإ

رامثتسسأ

رالود30.000ـلا

10.000رمثتسأ

ةدحاوةرمرالود

وادرتسشؤميف

يعانصلازنوج

ةيونسةدئافبو

%12اهرادقم

10.000رمثتسأ

ةدحاوةرمرالود

500رشؤميف

S&Pطسوتمب

%8هرادقم

رالود9.000قفنأ

1.000رفوأو

ةنسلاىفرالود

. تاونسلا

ةنس30ةّدم

(رالود30.000)

%4اهردقةدئافب

10

11

12

13

14

15

16

1 7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

رامثتسالادعبحابرألايلامجإ=

(رامثتسالا–باسحلاةميقيلامجإ)ةعقوتملاحابرألا=
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ةنراقمبالطلاعاطتسا،ةملعملاهتأشنأيذلايلعافتلاةلودجلاجمانربمادختسابو

،تاباسحلاءارجإىلعتقولانملئاهردقفرصىلإاورطضينأنودةيلعفلاجئاتنلابمهتاعقوت

جئاتنلاةيؤروةفلتخملاةيدقنلاغلابملانمريثكلاخدإمهنكمأذإ،ةلودجلاجماربميمصتو

تايضايرلاملعمررقامبرو.عراستملاومنلالثم،طامنألاةيؤرىلعمهدعاساذهو.ةعرسب

اتلكيفو،ةّينسألاطامنألاوةبكرملاةدئافلاتاباسحىلعديدشتللهتاذسردلامادختسا

.ملعتلافادهأقيقحتويلعفلاسيردتلانمزةلاطإلةينقتلامدختسيملعملانأىرن،نيتلاحلا

فيظوتىلإمهعفدو،رامثتسالاتايساسألقمعأمهفقيقحتبالطللطاشنلااذهحاتأدقو

تقويفاهوربتخاومهتايضرفبالطلاعضوثيح؛جئاتنلاعقوتيفيدقنلاريكفتلاتاراهم

ةيداصتقاتايضرفعضويفاهوقبطينأنكميةميقلاةيلاعةربخاوبستكاو،ًادجريصق
مم

5.9لكشلا

تاعقوتلاىلعةلثمأ:يلعافتلاتارامثتسالاوتاراخدالاططخم

$320.000

$300.000 s209.5999

$280.000

$260.000

$240.000

$220.000

- $200.000

ةيل$180.000

الإ$160.000
م)140.000$

.T $120.000

$100.000 890,627

$80.000

$60.000

840.000 و829,328

820.000

$0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

تاونسلا

.%4اهردقةدئافب(رالود30000)اماع30ةدمايونسرالود1000رخداورالود9000رامثتسااهل

.ًايطسو%8ةيونسحابرأبS&Pرشؤمنيبةدحاوةرمرالود10000رامثتساـــ

.ًايطسو%12ةيونسحابرأبيعانصلازنوجوادرشؤمخيبةدحاوةرمرالود10000رامثتسااهب

(رالود30000)رامثتسالاىلعحابرألايلامجإهب

(رالود10000)رامثتسالاىلعحابرألايلامجإـــ

(رالود10000)رامثتسالاىلعحابرألايلامجإيه

اهتايضرفتربتخا،ةيادبةيلعافتلاةلودجلاجمانربراموأةديسلاتأشنأفيك،نكلو

نمايالخلايفةّدعًاغيصتعضومث،لضفأةروصببولطملاققحيسيذلاقيرطلاةفرعمل
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امك،ةيلكلاغلابملاوةفلتخملاةدئافلاراعسأجمانربلابسحيثيح،ةغيصلاليطتسملالخ

.6.9لكشلايفنيبموه

عضونمتهتنانأدعبف32رطسلاىلإًالوصوةيلخلكيفةغيصلاعضواهيلعنكيمل

نعةيلخلايفةغيصلاديدحتالإاهيلعنكيمل،(D5وC5وB5)ىلوألاايالخلايفةغيصلا

دومعلاديدحتلةرأفلاتبحسمث،ةيلخللىلفسلاىنميلاةيوازلاىلعةرأفلارشؤمعضوقيرط

ةغيصلالكشخسنىلإتدأ،ةوطخلاهذه.9.7لكشلايفنيبموهامك،32ةيلخلاىتحالوزن

.نيحيحصلارطسلاودومعلانمضاهعيمجايالخلايف

=B34-30000>0لثم)غيصلاتلخدأ،ذئدعب ،fx= B34،«0$))رادقمنيبتيتلا

حرطو،34رطسلايفدوجوملاحبرلايلامجإذخأب،تارامثتسالايلامجإيفلصاحلاحبرلا

رظنا)ثالثلاططخلانمةطخلكيف(رالود10000وأ30000امإ)هنمرمثتسملاغلبملا

.(9.8لكشلا

تراتخاوةدمعألاتددحمث.ًاينايبًاططخمتأشنأو،ماقرألانمًاضعبتلخدأ،ًاريخأ

لسكإبلاقةغيصبهتظفحو.(Contents)تايوتحملا(Clear)<حسم(Edit)<ريرحت

SaveAs)عونبظفح<(SaveAs)مسابظفح<(File)فلمرايتخاقيرطنع Type)>

تافلماهتفصبالإظفحتنأنكميالبلاوقلانألو.(Save)ظفح(Template)<(21)بلاق

لامعتساباهبالطلحمستيكةدعتسمنآلاراموأةديسلاتراص،ةديدجءامسأبوةديدج

.ةلودجلاجمانربميمصتىلعةمئادتارييغتيأنوفيضيدقمهنأنمقلقتنأنودبلاقلا

لخدينأدعبططخملاوماقرألالمكيو،ةلودجلاجمانربميمصتلسكإقيبطتركذتيسثيح

ةصوصخملاةلودجلاجماربظفحباهبالطلتحمسدقو.لوألارطسلايفغلابملابالطلا

نيوكتةيفيكنعتامولعملانمديزمل)اهيفنوبغريناولأيأةفاضإو،بلاقلانممهنملكب

بيردتىلعطغضلاوhttp://office.microsoft.comعقومراز،بلاوقلاءاشنإوايالخلا

>(Training)لسكا((Excel).
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6.9لكشلا

ةبكرملاةدئافلالجأنمايالخلاخيبغيصلاميظنت:ىلوألاةلحرملا-رامثتسالاوراخدالليلعافتةلودججمانرب

=C4-4-C4*0.08

=D4-4-D4*0.12

1

2

3

4

5

8

7

8
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لجأنمايالخلاخيبغيصلاخسنةيلمعميظنت:ةيناثلاةلحرملا-رامثتسالاوراخدالليلعافتةلودججمانرب

7.9لكشلا

ةبكرملاةدئافلا

=lF(B17>0,B17+1000+B1

0

1

3

3

4

5

6

7

8

9

=IF(B4>0B4+1000+B4*0.04.0)

طغضلا

يفرهظتيتلاعمجلاة

ةيلخللىلفسلا

ىلعةرأفلا

ةيوازلا

9

0
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8.9لكشلا

حابرألايلامجإىلعلوصحللايالخلاغيصميظنت:ةثلاثلاةلحرملا-رامثتسالاوراخدالليلعافتةلودججمانرب

=lF E25

A

25

26

27

28

29

30
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اهليلحتوتانايبلاعمجيفتاسجملافيظوت

.ًاضيأةديدجةلئسأحرطيو،ةلئسألانمضعبىلعةبوجأتانايبلاعمجيطعيامةداع

نولمعيو،امةيضرفنوعضيو،ةنيعمةلأسميفثحبلاةيلمعبنوموقيبالطلاف،عقوتموهامكو

ةرودلاهذهرركتتدقو.اهحيقنتوأاهضفروأةريخألامهتيضرفنمققحتللتانايبلاعمجىلع

بالطلانكمتتانايبلاعمجتاودأفيظوتنأشنمو.تارملانمًاددعتاءاصقتسالانم

تاّسجملانإف،سماخلالصفلايفانركذامكو.طامنألاةظحالموربكألاةروصلاةيؤرنم

مولعلايملعمنأحيحص.تالكشملالحو،بيكرتلاو،ليلحتلاتايلمعلهستةيمقرلارهاجملاو

نيملعملاةعاطتسابنكلو،حجرألايفةيمقرلارهاجملاوتاسجملانومدختسيسنممه

،ًالثمف.يساردلاجاهنملازيزعتلسيردتلايفتاودألاهذهلاخدإاهعيمجداوملايفونينطفلا

نوللاوءوضلانيبلعافتلاةساردلجأنمءوضلاةفاثكلتاسجممادختسانونفلابالطلنكمي

نمةلصفمروصليجستليمقررهجممادختساخيراتلابالطناكمإبو،ةعئارةينفلامعأيف

.ةقيرعةفاقثلقمعأمهفىلعلوصحلاو،ةيرثأةيرفح

ةيلمعززعتدقتانايبلاعمجةادأنإ:لوقنامدنعهينعنامىلعًابرقرثكأةرظنقلنل،نآلاو

ةديسلادنعةطسوتملاةسردملايفمولعلافصبالطعمس:يتآلالاثملالالخنمملعتلا

ةفرعمبالطلادارأ؟حيحصاذهلهف.مهعمتجميفةيضمحراطمألطهنعتاعئاشزتراوش

هفصوبةيضمحلاراطمألاىلعيبيرجتءاصقتساءارجإاوررقف،ةعئاشلاهذهةحصىدم

(ةيضمحلاراطمألا)نأاودجوو،ةيوجلاداصرألاوةيئايميكلاتالعافتللمهتساردنمًاءزج

ءاملل(PH)ينيجورديهلامقرلانأاوملعو،ىدنتارطقو،بابضو،جلثو،يضمحرطميه

.ضومحلانمضفنصت7نعينيجورديهلااهمقرلقييتلالئاوسلانأو،7يواسيرطقملا

امأ.دعاوقلانمضفنصت7ىلعينيجورديهلامقرلااهيفديزييتلالئاوسلانأنيحيف

يهف،هيلعو.5.6هطسوتمغلبيفةرطقملاريغوأ(ةفيظنلا)راطمأللينيجورديهلامقرلا

يذلاكينوبركلاضمحالكشيلًاعمنالعافتيءاوهلايفءاملاونوبركلاديسكأنأل،ةيضمح

مهراطمأتناكاذإامةفرعمبالطلاررق،تايطعملاهذهىلإًادانتساو.ءاوهلاجيزمبطلتخي

.ةيلحملامهتئيبيفاهريثأتىلعديدشتلاعمةيداعلاراطمألانمةيضمحرثكأ
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تانايبلاعمجلًاّسجماهيفنومدختسيةطخعضوىلعزتراوشةديسلامهتدعاسدقو

ةفلتخمةيئامرداصمنمينيجورديهلامقرلاتاءارقذخأةيغب؛USBةلصوبهطبرنكمي

اوؤدبينألبقو.5.6ينيجورديهلاهمقريذلايداعلارطملاءامعماهتنراقمل،مهعمتجميف

لكشلا،رداصملافلتخميفينيجورديهلامقرلاميقلمهتاعقوتاوعضو،تامولعملاعمجب

.هذهمهتاعقوتنيبي9.9

بالطلاعراس،يمقرلاPHسجملامعتسابةفلتخمتانيعنمتانايبلاعمجدعبو

زاهجىلعKeynoteقيبطتنيمدختسم،10.9لكشلايفنيبملالثمططخمءاشنإىلإ

اهنأاوملعامدنعاوشهد،مهتاعقوتبتانايبلاةنراقمدعب،نكلو.(دابيآلا)ّيفكلابوساحلا

.اوعقوتاممىتحرثكأةيضمحتناك

9.9لكشلا

ءامللينيجورديهلامقرلاتاعقوت:يمقرلاسجملاطاشن

عقوتملاينيجورديهلامقرلاهايملارداصم

5.0 رطملا

5.0 ةريحبلا

6.0 رهنلا

5.0 لودجلا

7.0 روبنصلا

.ةيئاملارداصملافلتخمنيباهوأريتلاتافالتخالامامأةريحيفمهسفنأاودجوو

؟رهنلاهايمنمريثكبةيضمحرثكأةريحبلاهايمتناكاذامل:مهتلغشيتلاتالؤاستلانمو

عمجنمتانايبلاعمجةادأمهتنكمدقل؟هايملاهذهىلعدمتعتيتلاةايحلايفكلذريثأتامو

،بيكرتلاوليلحتلللوطأًاتقومهلرفواماذهو،ةقدوةعرسبًاينايباهمسروةمزاللاتانايبلا

.ًاضيأىرخأتالؤاستوتايضرفىلإمهجئاتنمهتداقو
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عمجلةمخضةادأتنرتنإلاةكبشف،اهدحوريباسمىلعتانايبلاعمجتاودأرصتقتال

ىلعاهتنراقمواهتامولعمةكراشمىلإزتراوشةديسلاتدمع،قيقحتلاقاطنعيسوتلو.تانايبلا

WWW.globalSchoolnetلثمةينواعتلاتاعورشملابةصوصخمعقاوملالخنمتنرتنإلا

Orgوhttp://Collaboratory.nunet.net.نماهتنراقموتامولعملاةكراشمةجيتنتناكو

لصتت،اهرابتخاوتايضرفعضولجأنمةيفاكتامولعمبالطلاتطعأنأىرخأعقاوم

.ملاعلانمىرخأءازجأوةلودلاب

ةيلعافتلاةيميلعتلاتاودألالك

حارتقالةماعةفرعمنممهيدلامقيبطتبالطللباعلألاوةاكاحملاتايلمعحيتت

كلذنوكيامًابلاغو،مهتايضرفجئاتنةيؤرو،ةيروفلاةعجارلاةيذغتلالابقتساو،تاعقوتلا

نمو)عقاولايفةيلاملاةيحانلانمةيلمعريغوأةليحتسمنوكتنأنكميةيضارتفاتالاحيف

www.realityworks.comكلذىلعةديجلاةلثمألا Realityworks]ًاميلعتمدقييذلا

،ينفلاو،ينهملاميلعتلالثم،سيردتلايفًايدحتضرفتنأنكميتاعوضوميفًايبيرجت

تائيبةاكاحملاجمانربرفوينأنكميًاضيأ.(لامعألاو،ءالمعلاةمدخو،ةرسألاو،ةحصلاو

.هوملعتامظفحوبالطلازيفحتةدايزىلإيدؤياموهو،ًادجةباذجملعت
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10.9لكشلا

دابيآزاهجىلعKeynoteفيظوتبىشنأ،هايمللينيجورديهلامقرلاةنراقمططخم

ـ1ةنيعلاـ2ةنيعلاـ3ةنيعلاـلةفيظنرطمهايمالانتاعقوت

7.57.57.5

6

5.6 5.6

535.4 5.4

5 5 5

4.7 4.5

. .2

رطملاهايمةريحبلايامرهنلاءاملودجلاعامروبنصلاعام

نمدارأيذلا،ةيوناثلاسرادملاىدحإيفلامعألاةدامملعمرسيهمايلوهبماقامسردنل

مايلوررق،ةفداهلامعأةبرجتيفتاعقوتلاهذهرابتخاو،ةعلطمتامولعمىلعةينبمةيلام

RealCareerةاكاحملاجمانربفيظوت Business Finance Simulation]نمRealityworks

(www.realityworks.com/businesssimulations/index.asp)هبالطعم.

ىلعبالطلادعاستةاكاحمتايطعم،11.9لكشلانمرهظيامك،RealityWorkSرفوي

راتخاو.ةاكاحملاةيلمعبدلقملاجتنملاصئاصخنعةيفرعمةنيبىلإةدنتسمتايضرفعضو

هذهمهتساردهيلعتماقيذلاساسألاامأ.قوسلاتالدعمبةنراقمةدوجلاتايوتسمبالطلا

جمانربنومدختسيبالطلاحبصأ،تقولاعمو.ًاضيأنمثلاعافتراينعيةدوجلاعافترانأوهف

.ءادألايندتيناعتاهنأىلعةيادباهوعنطصامجحلاةطسوتمعينصتةكرشةرادإلةاكاحملا

ةدافتسالابو،ةيساسألاةيلاملاميهافملاباعيتساىلعبالطلاةاكاحملاجمانربدعاسدقو
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ثالثلاتاونسللءادأفادهأعضوىلعبالطلالمع،نيتنسىدمىلعتاعيبملاتانايبنم

.عقوتملاءادألالباقميلعفلاءادأللةيرهشلاريراقتلانيمدختسممهتاعقوتاوربتخامث،ةلبقملا

11.9لكشلا

ةكرشلاةيلاملRealityworksىلعةاكاحمنمتانايبللةطقل

،ةيراجتلالامعألاقيوستلاةيقيقحلاةفيظولا

80%

ةدحولانمث

125

،تنرتنإلاةكبشىلعةاكاحمتايلمعانجردأ،هاندأاهبيصونيتلارداصملاةمئاقنمض

.iOSتاقيبطتوتايجمربلاتاقيبطتنمطيسبددعىلإةفاضإ
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SmogCity–بابضلاةنيدم4

<

www.smogcity.com

مهلحامسلاقيرطنع،ماظنلاليلحتيفبالطلاكارشإىلعردصملااذهدعاسي

.نوزوألاةقبطتايوتسميفاهراثآةيؤرمث،تاثاعبنالاو،ناكسلاددعو،سقطللميقلاخدإب

NOVA–ريبكلاافونءانبو Building Big

www.pbs.org/wgbh/buildingbig

،دودسلاو،باحسلاتاحطانو،بابقلاو،روسجلاةساردىلعبالطلاردصملااذهدعاسي

ةيلاملاتاجايتحالاةلأسمللحداجيإفدهبهوملعتامطاشنلكىفنوقبطيثيح،قافنألاو

.ةلاحلكلجأنملضفألاةينبلاديدحتلالخنمةنيدملل

Plimoth Plantation's You Are the Historian (1

www.plimoth.org/learn/thanksgiving-interactive-you-are-historian

قئاقحلازييمتيفةيلوأرداصمفيظوتىلعبالطلادعاسي،قمعتميخيراتقيقحت

امىصقتىفةيلعافببالطلاكراشيثيح،ركشديعلوأنعديلاقتلاوتاداعلانمةتباثلا

.عقاولاىفثدحامعتايضرفعضول،1621ماعذنمةدوجوملازتامىتلارداصملانمىقب

PrimaryAccess 1

www.primaryaccess.org

ةيمقرصصقيف،روصو،ةيتوصتافلمو،صوصنعيمجتنمعقوملااذهكنكمي

نمةيمقرروصرايتخاعيطتست.مالفألاةعانصلطيسبجمانربفيظوتبةعنقمةيصخشو

نمةيتوصتافلموأروصليمحتو،سرجنوكلاةبتكمكلذيفو،(فيشرألا)تاظوفحملا

ةصوصخمنيوانعبمالفألاظفحو،تنرتنإلاةكبشىلعةيتوصلاتافلملاليجستو،كدنع

.نيرخآلاعممالفألاةكراشمو،اهريرحتلمالفألاةداعتساو،اهيلعاهنملكب
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Practicing with the Catapult 1

www.lcse.umn.edu/specs/labs/catapult/practice.html

عافتراليدعتبالطلاعيطتسي،يبيرجتلاءاصقتسالالوانتتيتلاةبعللاهذهلالخنم

ريثأتعقوتينأبلاطلاىلعو.ىرخألماوعو،قالطإلاةيوازو،فوذقملاةعرسو،قينجنملا

.ىنابملادحأبوصةبرضديدستىلعقينجنملاةردقىفتاريغتملا

Zoo Matchmaker (1

www.mnzoo.com/education/games/matchmaker/index.html

نعتامولعمةفرعمىلعبالطلادعاستةادأاتوسينيمةقيدحنمردصملااذهّدعي

ظافحلاعم،تافآلاىلعةرطيسللتاناويحلاةقيدحسارحاهذختينأيغبنييتلاتارارقلا

.ةقيدحلايفةينيجلالاكشألاعونتىلع

Windwardإ(1

http://broadband.ciconline.org/windward/default.aspx

.ملاعلالوحةنيفسةدايقلتامولعملاهذهفيظوتمهلحيتتمث،ملاعلا

Hurricane Strike (1

http://meted.ucar.edu/hurrican/strike/index.htm

،ودارولوكةيالو،ردلوبيفيوجلافالغلاثوحبلةعماجلاةسسؤمنمةاكاحملاهذهمدقت

ةمزاللاتارارقلاذاختالهوملعتامقيبطتىلعبالطلادعاستو،ريصاعألانعةيميلعتاسورد

.امراصعإبارتقاعم

ExploreLearning 6

www.explorelearning.com

عضوبالطلاعيطتسي،[8izmoS]ـبفرعتيتلاةيلعافتلاةجلاعملاتاودألامعتساب

ال
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ليبسىلع،يناكسلادادعتلاعقوتو،اهبيترتوروسكلانيبةنراقملاو،ةيئايميكلاتالداعملا

.رصحلااللاثملا

عضوةيجيتارتسإاضيأمعدت(دابيآلا)ّيفكلابوساحلازاهجىلعةيتآلاتاقيبطتلاو

.لبآتاقيبطترجتمنمةرفاوتميهو،اهرابتخاوتايضرفلا

Isaac Newton's Gravity HD 6

<

ةكرحتمموسرةروصىلعمدقت،ةلحرمنيسمخنمةيئايزيفزاغلأنعةرابعةبعللاهذه

ةكرحلاةيمكىلعظافحللةددعتمًاماسجأبالطلامدختسيانهو.نتوينقحسإيئايزيفلانع

.ةركطوقسيف

Angry Birds 6

ةعتممةقيرطمهيملعموبالطللمدقي،دابيآلاةزهجأىلعًاراشتناتاقيبطتلارثكأنم

.ءايزيفلانيناوققيبطتلةيلسمو

Star Chart 1

ديدحتةينقتمدختسيوهف،كلفلاملعسردينملكاهينتقينأبجييتلاتاقيبطتلانم

ضرألابكوكنماهتيؤرنكمييتلااهلكبكاوكلاوموجنلليلاحلاعقوملاباسحلGPSعقاوملا

ًاضيأقيبطتلااذهرفاوتي)راهنلاحضويفىتح–ةقدباهناكمنيبيو،يقيقحلانمزلايف

.(ديوردنأقوسيف

Tiny Tower M

.[bitizens](نينكاسلا)بذجلجربيفقباوطءانببالطللتب8ـلأتاذةبعللاهذهحيتت

.كلذىلإامو،اهئالخإواهريجأتواهترادإبنوموقيمث

ال
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باتكلاتايوتحمنيبطبرلا:ةصالخلا

عادبإلانعهنمضتاملضفأنمًاضعبهيفصخلن،باتكلانمريخألالصفلاوهاذه

حئاصنورداصم،يفصلاسيردتلا:لوألاءزجلانمضتي،ةينقتلابةينغتائيبيفسيردتلاو

:يناثلاءزجلاامأ.سيردتلايفمهبولسأنمًاءزجنوكتلةينقتلافيظوتيفنيملعملاديفت

.ةيميلعتلاةقطنملاوةسردملايفءارقللرداصممدقيف،ةيسردملاةدايقلا

يفصلاسيردتلاكل

ًالالغتسادعيالاهتاذلةينقتلافيظوتنأةقباسلاانبراجتنمانملعت،نيملعملانحن

نملب،بالطلاليصحتنسحتنلاهنأحجرألانمو،لامللوأةيساردلاةصحلانمزلًاديج

.سردلااذهمعدتيتلابسنألاةينقتلارايتخاّمثنمو،ديجسردلةطخميمصتًالوأمهملا

يغبنييتلاتايجيتارتسإلاديدحتمث،ةبسانملاةيملعتلافادهألاديدحتبديجلاسيردتلاأدبي

نيبييذلابسنألالكشلاديدحتًاريخأو،تاراهملاميلعتوسردلاتامولعمءاطعإلاهفيظوت

الأبجياهفيظوتنكل،ملعتلايفةيوقةادأةيميلعتلاةينقتلا.هوملعتامهلالخنمبالطلا

.سردلاةطخحاجنإلةدعاسمةادأنوكتنأيغبنيلب،هتاذّدحيفًافدهنوكي

اهلوانتينأبجييتلاسردلانومضمريياعميفالوأركفننأيغبني،ةطخلاعضودنعو

ضعبلنأحيحص.نومضملاريياعملةلمكملاتارشؤملاوةينقتلاريياعمديدحتلبقبالطلا

NETS-S–National)بالطلاميلعتةينقتلةينطولا EducationalTechnologyStandards
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for Students)ميلعتلايفةينقتللةيلودلاةيعمجلااهتعضويتلا(InternationalSocietyfor

Technologyin Education).طبارلاىلعةقيثولاهذهنمةلماكةخسنداجيإنكمي.WWW

iste.org/standards،ريياعمىلإطباورًاضيأانهدجتنأكنكميوISTEنيريدملاونيملعملل.

نيبييذلابسنألالكشلاديدحتيهو،سردلاطيطختيفةمساحىرخأةوطخكانهو

ًاضرعنوذفنيبالطلالعجوهسردلافدهناكاذإ،ًالثم،هوملعتامهلالخنمبالطلا

اذهلجأنمةبسانملاتاميلعتلاةدعاقبركفينأملعملليغبنيف،امعوضومنعًايميدقت

وأًايتوصًاعطقمضرعلانمضتيسله؟ًايدرفًالمعوأًاينواعتًاعورشمنوكيسله:ضرعلا

ريشتو،سردلالكشددحتلةلئسألاهذهنعتاباجإلايتأتو؟بلاطلاذيفنتنمويديفعطقم

ًاعونتوىنغبالطلاحنمتنأاهليغبنيلبال،ةينقتلاعيطتست.همعدتفوسيتلاةينقتلاىلإ

.هوملعتاملمهضرعدنع

بالطلاىدلةينقتلابماملالامييقت

TheNoChild](لفطيألامهإمدع)نوناقبلطتي Left Behind Act]تايالولانم

اذهمييقتنكل،نماثلافصلابالطىدلةينقتلابماملإلانعتامولعمريفوتةلودلايف

راهظإاهلالخنمبالطللنكميةريثكقرطكانهو.دحومرابتخادرجمنمرثكأبلطتي

مييقتلًاعونمًابولسأروطتنأةيميلعتلاقطانملاوسرادملايصوننحنو،ةينقتلابمهماملإ

.مهميلعتةينقتلةينطولاريياعملانمةخسنثدحأىلإًادانتسابالطلاىدلةينقتلابماملإلا

يفةينقتلاجمدو،تاعورشملاىلعمئاقلاملعتلايفاهفيظوتدنعريبكدحىلإةلعافيهف

عضونوملعملاعيطتسي،سوردملاقيسنتلالالخنمو.دئاسلايميداكألاسيردتلانومضم

ةنجللبقنموأ،يساردلاماعلارادمىلعهمييقتنكميثيحبةينقتلابماملإلاددحتةدعاق

تانايبىلعلوصحللدعباميفتامولعملاهذهعيمجتيغبنيو.يساردلاماعلاءاهتناليبقام

.هتسردميفو،يميلعتلاهاوتسمنمضو،بلاطلاىدلةينقتلابماملإلانع

ةيسردملاةدايقلالك

طيطختلاىف،نيفظوملاوأةنزاوملاثيحنمءاوس،ةبعصتايدحتساردملاةداقدجاوي

يفينأتلابلطتيقاطنلاةعساوةينقتتاردابمذيفنتنإذإ،مهسرادميفةينقتلافيظوتل
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ًامييقت،تالاحلالضفأيف،ةيميلعتلاقطانملاوأسرادملايرجتفوسو.طيطختلاوريكفتلا

نعةئجافمتامولعمتاءارجإلاهذهفشكتامًابلاغو.ذيفنتلالبقةينقتلاتاجايتحالل

نولوؤسملاناك،ةدعتاونسلبق.كلذىلعلاثماذهو،فصلاةفرغيفملعتلاوأسيردتلا

نمضتتلومحمبساحةزهجأعيزوتةردابمميمعتلنوططخيةيميلعتلاقطانملاىدحإيف

One-to-Onelaptop)يصخشلالصاوتللجمارب initiative)اوناكو.لبقملاماعلالالخ

سرادملاىلعدعباميفاهنوممعيو،ةيوناثلاسرادملانمقلطنتةردابملالعجيفنوركفي

لكشو،ةينقتلافيظوتليلاحلاىوتسملانعتامولعماوبلطكلذلو.ةيئادتبالاوةطسوتملا

.فصلافرغيفسيردتلا

ةيوناثلاةلحرملايفًادجًايديلقتسيردتلاادبذإ،مهلةئجافمقيقدتلاجئاتنتناكو

،ةعامجسوردلايقلتيفمهتاقوأمظعمبالطلايضقيثيح،ىلوألاةيئادتبالافوفصلاو

يهفصلاةفرغيفًاعويشرثكألاتايجيتارتسإلاتناكو.ةدحىلعلكنونرمتيكلذدعبو

ملعتىلعليلدلاناكامادجًابلاغو،ةعجارلاةيذغتلاميدقتو،نيرمتلاو،ةلئسألاو،جذامنلا

.هتاهيجوتوملعملاةرادإتحتكاذلكو،تابيردتقاروأوباوج/لاؤسبولسأسردلا

ةئيبةطسوتملاةلحرملاوىلعألاةيئادتبالافوفصلاتايوتسميفترهظنيحيف

تاعومجميفوأجاوزأنمضنولمعيمهونودهاشيبالطلاناكامابلاغذإ،ًامامتةفلتخم

لمشفملعتلاليلدامأ.ةيميلعتلاتايجيتارتسإلانمةعساوةعومجمفيظوتىلعًالضف،ةريغص

.بالطلاىلإةبسنلابيدرفعباطتاذتناكامًابلاغةينواعتوةيعادبإتاعورشم

نكميةيوناثلاةلحرملايفلومحمبساحةزهجأعيزوتةردابمنأقيقدتلاهرهظأامو

تايلمعلثمةرركتمةيدايتعاتامهميفًادجةظهابةينقتفيظوتىلإحجرألايفيدؤتنأ

يفةينقتلانأنيحيف،تاظحالملاليجستو،صوصنلاةجلاعمو،تنرتنإلاةكبشىلعثحبلا

تاياغلاونواعتلاوطشنلالصاوتلايفاهفيظوتلربكأةيناكمإبعتمتتتناكةطسوتملاةلحرملا

ىوتسمىلعةردابملاأدبتنأةيميلعتلاةقطنملاتررق،مدقتامىلإًادانتساو.ةيعادبإلا

،ىرخألاتايوتسملايفنيملعمللينهملاريوطتلاريفوتىلعلمعتنأو،ةطسوتملاسرادملا

لضفبو.تاعورشملاىلعةمئاقنيرشعلاويداحلانرقلايفملعتةئيبداجيإىلعديدشتلاعم
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ةحيحصلاةينهملاةئيبلارفوتنأةيميلعتلاةقطنملاتعاطتسا،طيطختلاىفةيانعلاوىنأتلا

.ءابهتقولاردهتو،ةطبحموةفلكمءاطخأباكترابنجتتنأو،بسانملاصخشلل

عمجةمهمىلوتتىرخأةيعوضومافارطأمدختسيهنأينقتلاقيقدتلاتامسنم

طقفةدمتعمةلقتسمةروصبتانايبلاهذهعمجتتناكىرخألاسرادملانكل،تامولعملا

نأىلإريشتاهتيبلاغيفجئاتنلاتناكو.سوردلاتاعاقيفاهمدقتةيليصفتضورعىلع

تايجيتارتسإلانيببسنألارايتخانعةعيرسلاةحمللاهذهمهئاطعإلنورورسمنيملعملا

نأشنمنإ.مهملعتمييقتبيلاسأو،ةمدختسملاةينقتلاو،بالطلاعيزوتقرطو،ةيميلعتلا

ةيويحلاوطاشنلابةمعفمةبرجتىلإملعتلاةئيبلوحتتنأاهنيسحتوتالاجملاهذهريوطت

ةريبكلاتاردابملاوتاعورشملاطيطختيفةيولوأةرشعاتنثا

لصاوتلازيزعتتاردابمةيمهأىدمنعملاعلالوحسرادملاهيجوتيفانلمعنمانملعت

يتلاةرشعاتنثالاتايولوألايتأياميفو.حاجنلاساسأوهينأتملاطيطختلانأيصخشلا

:ةهباشمتاردابمىلإىعستىتلاسرادمللاهانعضو

ةردابمنمسوردلاةحئاللثم،طيطختلاىلعكدعاسترداصمكمادختسانمدكأت.1

Maine'sone)يصخشلالصاوتلازيزعتل(نيم) –to–one initiative)ىلع

http://mashable.com/2011/01/04/classroom–technology–طبارلا

educationلصاوتلاجمانربنعةماعلاوكيرنإةسردماهترجأيتلاةساردلاوأ

http://ubiqcomput–طبارلاىلع،ةينطولامولعلاةسسؤمنمليومتبيصخشلا

.ing.org/FinalReport.pdf

حمستساهنأوأ،اهعيمجبوساحلاةزهجأءارشلومتفوسكتسردمتناكاذإامدّدح.2

حامسلانأحيحص.بالطلااهكلميةزهجأعمةسردملااهكلمتةزهجأمادختساب

بلطتيسهنكل،لاملانًماضعبرفويفوسةصاخلامهتزهجأمادختساببالطلل

.ةددعتمةزهجأمعدلةمزاللاتاراهملاوةردقلاهيدلةينفلاتامدخللمسقدوجو
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ةقستمنوكتنأبجييتلاتايجمربلاتاودأو،ةينورتكلإلاةباحسلاتامدخةاوندّدح.

سيردتيفمهتقولالغتساىلعنيملعملادعاسينأكلذنأشنم،ةسردملايف

ةيناجمتامدخنعثحبا.تايجمربلاتاقيبطتبلاغشنالانمًالدبسردلاعوضوم

GoogleApps)ميلعتلللجوجتاقيبطتلثمةديج for Education).

يداحلانرقلايفةيبرتلالوصأوةيميلعتةينقتتاقيبطتكتسردمجاهنميفلخدأ.

معدتنأنكميباعلأو،تاقيبطتو،ةيثحبتايجمربةفاضإلالخنم،نيرشعلاو

ةزهجأىلعليغشتلاماظنعمةقفاوتمنوكتنأىلع،ةيساسألاتاررقملايفميلعتلا

.مزاللاينفلامعدلاةئيهتعمةيسردملابوساحلا

ديدشتلاعم،ةمظتنمةروصبةيمازلإوةيعونينهمريوطتتايلمعءارجإنمدكأت.

.ةيميلعتلاةينقتلاجمدىلع

.تارادإلااهبمتهتيتلارومألابنومتهيسنوملعملا.همييقتومدقتلاةبقارمنمدكأت.

،اهمادختساراركتىلعوةيميلعتلاتاينقتلاعاونأىلعددشتتارادإلاتناكاذإف

،ةسردملايفصرحلانوكيثيحب،تانايبلاىلعءانبتارارقلاذختتدقاهدنع

يتلاتاينقتلاو،ةبولطملاةجيتنلايطعتيتلاتاينقتلاةفرعمىلع،دارفألاو،قرفلاو

.رييغتىلإجاتحت

،ةيرورضتنرتنإلاتاحشرم،بالطللحاتملابوساحلاةكبشىلإلوصولارادقمدّدح.

نيفظوممهتفصبنيملعملانأيفقث.يقيقحلاتقولايفملعتلانممهعنمتالأىلع

ةقطنملايفنيينفلاوأةسردملافارشإتحتاهبحامسلاورداصملانوبجحيفوس

لاعفأىلعمهعيمجبالطلابقاعتالنكلو،فرصتلاءيسينمبقاع،ةيميلعتلا

.مهنمليلقددع

يرورضلانمذإ،ةزهجألاوتايجمربلامداقتلديعبلاىدملاىلعةيجيتارتسإعض.

نأبجيو.نمزلاعماهثيدحتوأتايجمربلاوبوساحلاةزهجأنعةضاعتسالاًادج

نوكيًانايحأو،ةينفلاوةيلاملارداصملاديدحتلةقيرطداجيإكتيجيتارتسإلمشت

.اهئارشنمًايلامىودجرثكأوًايدجمةليوطةدمةزهجألاراجئتسا
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ةضاعتسالاوأ،ةزهجألانملطعتامحيلصتوأ،ةيفاضإتادعمريفوتلةطخعض.9

تانايبلاءاصقتساةزهجأو،مداخلاو،ةيلعافتلاةباتكلاحاولألثم،ىرخأباهنع

(dataprobes)،نماهريغو،تاعباطلاو،توصلاليجستةزهجأو،تايراطبلاو

.ةيفرطلاةزهجألا

بوساحلاةزهجأنمضعبضرعتتفوسف،ًاليوطًانمزرمتستةديجنيمأتةطخعض.10

.ةلكشملاهذهعملماعتلايفًاردابمنك.لالغتسالاوأةقرسلاوأرسكلل

اهعيمجةزهجألانأبضارتفالابجي.ةيوقةيكلسالتنرتنإةكبشفيظوتلةطخعض.11

كيدلحبصأدقهنأىرتامدنعو.هسفنتقولايفتنرتنإلاةكبشىلعلمعتفوس

.لبقتسملايفةبسانمىقبتثيحباهفعاض،ةمزاللاةمزحلاضرعلديجريدقت

ىوكشلانوكيفوسمعدلاصقننإذإ،ينفمعدكيدلنوكينأهلككلذنممهألاو.12

لمشينأنكميو.اضيأيميلعتلاجمانربلايفابلسرثؤيفوسو،نيملعملانمىربكلا

.بالطلانمنيعوطتموةسردملايفنيفظوملانماجيزم

تايجيتارتسإنكمتتنألمأن.ملعتلاوميلعتلالكشرييغتعيطتست،ةينقتلا

نيملعملاةدعاسمنم،ةحيحصلاتاودألابةنرتقم،حجانلايفاصلاسيردتلا

.ةمئالموةباذجوةينغملعتبراجتضوخىلعبالطلاو
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