دمج التقنية بالتعليم
ر
والعشين
لبناء مهارات القرن الحادي
حقيبة تدريبية
إعداد
رشكة مايكروسوفت العربية
1439-1440هـ

أ

بسم هللا الرحمن الرحيم

الفهرس

الوحدة األولى :مهارات القرن الحادي والعشرين

صفحة ٤٠

الوحدة الثانية :مهارات القرن الحادي والعشرين

الوحدة الثالثة :استخدام  OneNoteفي التعليم

صفحة ٩٨

صفحة ١٠

صفحة ٦٤

الوحدة الرابعة :استخدام  Teamsفي التعليم

الوحدة الخامسة :استخدام  Forms & Swayفي التعليم

صفحة
١٢٢
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مكونات الحقيبة التدريبية

اليوم

الموضوع
مهارات القرن الحادي
ر
والعشين

األول

مهارات القرن الحادي
ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
ر
والعشين
الثان
ي
مجتمع مايكروسوفت
للمعلمي
استخدام  OneNoteيف
التعليم

موضوع الجلسة
الجلسة
 التعرف عىل المجموعة مقدمة عن المادة ومميات الحضور تصميم األنشطة التعليمية وفق مهارات القرناألوىل
ر
الحادي والعشين
 رالتعاون.
اسياتيجية التعلم
ي
ر
اسياحة
 مفهوم بناء المعرفة راسياتيجية حل المشكالت
الثانية
 استخدام التقنية يف التعليمر
الذان
 مفهوم التنظيمي
األوىل
 أساليب العرض والتواصل للطالبر
اسياحة
 تعريف بمجتمع مايكروسوفت للمعلميالثانية
 حدث E2األوىل

ر
اسياحة

الثالث
استخدام  OneNoteيف
التعليم
استخدام  Teamsيف التعليم
الرابع

بناء مجتمعات تعلم باستخدام
Teams
استخدام  Formsيف التعليم

الخامس
استخدام  Swayيف التعليم
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 -المهام االساسية يف OneNote

الثانية

الزمن

 ١٠٥د

٣٠د

 ١٠٥د
 ١٠٥د
٣٠د
 ١٠٥د
 ١٠٥د
٣٠د

 OneNote -للمعلمي

 ١٠٥د

 االنطالق مع Teamsاألوىل
ر
اسياحة

 ١٠٥د
٣٠د

الثان
ي

 -بناء مجتمعات التعلم

 إنشاء استطالعاألوىل
إنشاء اختبار
ر
اسياحة
 عروض Swayالثانية
 -قصص Sway

 ١٠٥د
 ١٠٥د
 ٣٠د
 ١٠٥د
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دليل البرنامج
ر
والعشين
اسم البنامج :استخدام التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الحادي
الهدف العام :أن يتمكن المتدرب من استخدام أدوات التعلم من مايكروسوفت يف
الفصول الدراسية بكفاءة

األهداف التفصيلية:
الينامج يتوقع من المتدرب:
يف نهاية ر
ر
والعشين.
 أن يتعرف عىل أدوات القرن الحادي أن يتعرف عىل طريقة تصميم األنشطة التعليمية بالتوافق مع مهارات القرن الحادير
والعشين.
ّ
التعاون يف تحسن تعلم الطالب.
 أن يتعرف عىل أهمية التعلمي
المعرف.
 أن يتعرف عىل مفهوم البناءي
 أن يتعرف عىل أسلوب حل المشكالت وأهميته.ر
الذان للطالب.
 أن يتعرف عىل مفهوم التنظيمي
 أن يتعرف عىل أهمية أستخدم التقنية يف التعليم. أن يتعرف عىل تطبيقات برنامج  OneNoteيف التعليم. أن يتعرف عىل تطبيقات برنامج  Teamsيف التعليم. أن يتعرف عىل طريقة بناء مجتمعات التعلم من خالل برنامج Teams أن يتعرف عىل طريقة بناء االختبارات واالستبانات من خالل Microsoft Forms -أن يتعرف عىل طريقة اعداد عروض من خالل برنامج Sway

المستهدفون من البنامج:
المعلمون والمعلمات.

مدة البنامج :
 ٢٠ساعة تدريبية.

تطبيقات  Microsoftيف التعليم
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توزيع األنشطة التدريبية
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النشاط

م

اليوم

الجلسة

النشاط

١

١

١

١

٢

١

١

٢

٣

١

١

٣

٤

١

٢

١

٥

١

٢

٢

٦

١

٢

٣

٧

٢

١

١

٨

٢

١

٢

٩

٢

١

٣

١
٠
١
١

٢

٢

١

٢

٢

٢

٣

١

١

٣

١

٢

٣

١

٣

قم بإدراج صور تتناسب مع موضوعك ثم قم بإدراج جدول في المالحظة

٣

١

٤

قم بإدراج صفحة جديدة ومقطع جديد في مالحظتك السابقة

٣

١

٥

قم بتسجيل مقطع صوتي لمالحظتك تتناسب مع موضوعك

٣

١

٦

قم باستخدام مساعد الرياضيات الموجود في  OneNoteفي حل وتنسيق المعادالت الرياضية

٣

٢

١

٣

٢

٢

استراحة
باستخدام أداة  Send to OneNoteقم بإرسال أحد ملفات البوربوينت في جهازك ثم قم بإضافة
مالحظات وتعليمات للعرض ثم شارك زمالئك هذه المالحظات
أداة OneNote Web Clipper

٣

٢

٣

قم بإعداد نشاط تعليمي أو واجب مدرسي في برنامج  ،OneNoteثم قم بمشاركته مع المعلمين
والطالب

٤

١

١

ما هي أفضل مجاالت استخدام برنامج  Microsoft Teamsفي التعليم

٤

١

٢

قم بالتخطيط لبناء فريق عمل في برنامج  Teamsعبر تحديد احتياجاتكم وطبيعة عملكم

٤

١

٣

٤

٢

١

٤

٢

٢

٤

٢

٣

٤

٢

٤

الرقم

الزم
ن

النو
ع

١/١/١

٢٠

جماعي

٢/١/١

٤٠

جماعي

٣/١/١

٤٥

جماعي

اليوم األول
تعارف قم بالتعريف بزميلك المجاور لك
بالتعاون مع افراد مجموعتك ماهي المعايير الضرورية لموائمة أنظمة التعليم الحالية مع متطلبات
القرن الحادي والعشرين
ماهي أهمية التعلم التعاوني في تعزيز التعلم وإعداد المتعلمين للحياة والعمل في القرن الحادي
والعشرين
استراحة
صمم نشاط تعليمي لطالبك يرتكز على مهارات بناء المعرفة بجميع عناصرها ماهي أهمية إدراج هذا
األسلوب في تعلم الطالب
هل تمكن األنشطة التعليمية في مناهجنا مشاكل واقعية للطالب يعملون على ابتكار حلول لها؟ وهل يتم
تطبيق حلول الطالب في مجتمعاتهم؟
هل تعتقد ان إلزام الطالب على أن تشتمل إجابتهم على االستدالل واستنتاجاتهم الخاصة يسهم في
تجويد التعليم المقدم لهم؟ أم أن ذلك غير الزم نظرا ً لتطور المحتوى التعليمي وتطور التقنيات
التعليمية؟

٣٠
١/٢/١
٢/٢/١
٣/٢/١

٣٠

جماعي

٣٠

جماعي

٣٥

جماعي

اليوم الثاني
تمت االستعانة بك كخبير تقني ،لتحسين توظيف التقنية في إحدى إدارات التعليم وتعزيز تعلم الطالب
باالعتماد على استخدام التقنية والمعلومات ،ماهي أبرز توصياتك؟
كلف األستاذ خالد طالب الصف األول ثانوي بإنشاء عرض لموضوع من موضوعات مادة العلوم عبر
برنامج  Skypeوأسند األدوار لكل طالب بشكل تفصيلي ،ثم قام بدعوة مدير المدرسة وأولياء أمور
الطالب وذلك فور انتهاء الطالب من إعداد المادة العلمية ماهي مالحظاتك على النشاط التعليمي؟
وماهي مقترحاتك؟
التقييمات
استراحة
قم بالدخول الى مجتمع معلمي مايكروسوفت ثم قم بالتسجيل في المجتمع ،استعراض الدروس
الموجودة على الموقع
من خالل دخولك لموقع مجتمع معلمي مايكروسوفت حاول التعرف على أبرز الدورات والخدمات ،ثم
تعرف على أنواع الشهادات التي يمكنك الحصول عليها

١/١/٢
٢/١/٢
٣/١/٢

٤٠

جماعي

٤٠

جماعي

١٥

فردي

٣٠
١/٢/٢
٢/٢/٢

٤٥

فردي

٦٠

جماعي

اليــــــــــوم الثالـــــــــــــــــــــث
١
٠
١
١
١
٢
١
٣
١
٤
١
٥
١
٦
١
٧
١
٨

قم بتشغيل برنامج  OneNoteوتعرف على مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج ،ثم قم بكتابة أول
مالحظة لك
قم بإضافة ارتباط من اإلنترنت وملف من برامج  Officeإلثراء المالحظة السابقة

١/١/٣

٢٥

فردي

٢/١/٣

١٥

فردي

٣/١/٣

١٥

فردي

٤/١/٣

١٥

فردي

٥/١/٣

١٥

فردي

٦/١/٣

١٥

فردي

٣٠
١/٢/٣

١٥

فردي

٢/٢/٣

١٥

فردي

٣/٢/٣

٣٥

فردي

١/١/٤

٢٥

فردي

٢/١/٤

٤٠

جماعي

اليوم الرابع
١
٩
٢
٠
٢
١
٢
٢
٢
٣
٢
٤
٢
٥

من خالل برنامج  Teamsوبعد تحديد نوع الفريق وخصائصه بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بإنشاء
فريق في برنامج Teams
استراحة
قم بإضافة أعضاء في الفريق أو إضافة طالب للصف
بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بتخصيص حسابكم في برنامج  Teamsعبر إنشاء قنوات متخصصة
بحيث يتم تبادل المعلومات مع مجموعتك عبر هذه القنوات
بعد التعرف على خدمات برنامج  Teamsللمعلمين داخل البيئة الدراسية وخارجها بالتعاون مع أفراد
مجموعتك حدد أوجه استفادة كل من القيادات المدرسية والقيادات التعليمية من البرنامج
قم باستخدام برنامج  Teamsإلنشاء مجتمعات تعلم لمجموعة من المعلمين من نفس تخصصك داخل
إدارة التعليم أو مكتب التعليم

٣/١/٤

٤٠

فردي

٣٠
١/٢/٤

١٥

فردي

٢/٢/٤

٣٠

جماعي

٣/٢/٤

٢٥

فردي

٤/٢/٤

٣٠

فردي

اليوم الخامس
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٢
٦
٢
٧
٢
٨
٢
٩
٣
٠
٣
١
٣
٢

٥

١

١

بمشاركة أفراد مجموعتك ماهي أداة  Microsoft Formsوكيف يمكن االستفادة منها في التعليم

٥

١

٢

 :قم بإنشاء استطالع رأي ثم قم بإضافة صور وفيديو إليه

٥

١

٣

٥

٢

١

٥

٢

٢

 :قم بإنشاء اختبار لطالبك ،مع تفعيل خيار تصحيح االختبار وإعطاء رسالة للطالب في حال اختيار
اإلجابة الصحيحة.
استراحة
بالتعاون مع افراد مجموعتك اذكر :مميزات برنامج  Swayوماهي أبرز الفروق بينه وبين برنامج
PowerPoint
قم بإنشاء عرض Swayمن أحد مواضيع مادة تخصصك ،ماهي طرق العرض التي يدعمها Sway؟

٥

٢

٣

قم بإضافة نص ومحتوى تفاعلي لعرضك

٥

٢

٤

بالتعاون مع مجموعتك اقترح قائمة ألساليب توظيف  Swayفي مادتك التعليمية ثم قم باستكمال
عرضك
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١/١/٥

٢٠

جماعي

٢/١/٥

٤٥

فردي

٣/١/٥

٤٠

فردي

٣٠
١/٢/٥

٢٥

جماعي

٢/٢/٥

٣٠

فردي

٣/٢/٥

٢٠

فردي

٤/٢/٥

٢٥

جماعي
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إرشادات المدرب
أخ المدرب:
ي
ر
الت تقوم بها مهمة كبية تتطلب منك بذل جهود مضـ ـ ـ ـ ـ ـاعفة لتحقيق أهداف الحقيبة التدريبية والتحقق من
المهمة ي
ر
عز
الت س ـ ــتس ـ ــاعد ب ن
انتقال أثر التدريب إىل المتدربي بأكمل ص ـ ــورةن لذا نأمل منك مراعاة اترا ـ ــادات اتتية ي
التدريت:
الينامج
وجل عىل تحقيق أهداف ر
ري
 .1قراءة الحقيبــة كشـ ـ ـ ـ ـ ـكــل جيــد وتفحص فــل محتويــاتهــا ي يــد من كفــاءتــك التــدريبيــة وادارتــك لجلسـ ـ ـ ـ ـ ــات التــدريــب
ويجنبك الكثي من الحرج يف قاعة التدريب.
ر ُ
ي
ي ر
الت أعدت
 .2اص ـ ـ ـ ـ ــطحب الحقيبة التدريبية دافما مت ما كنت يف قاعة التدريب ألنك تحتاج دافما إىل محتوياتها ي
لمساعدتك.
ي
الينامج بدقة والحرص عىل اس ـ ـ ــتثمار الوقت فامال وفق الخطة الموضـ ـ ـ ـوعة لكل جلس ـ ـ ــة عامل
 .3مراعاة الزمن يف ر
الينامج.
مساعد يف تحقيق أهداف ر
ي
 .4إعطاء النشاطات التدريبية حقها فامال من الزمن يحقق أهدافها.
ل
ل
الينــامج بحيــث يكون المــدرب منسـ ـ ـ ـ ـ ـقــا ومــديرا للحوار والنقــا داخــل القــاعــة يجعــل
 .5تفعيــل دور المتــدرب يف ر
ل
ر ل
أكي أثرا وتشويقا.
التدريت
الينامج
ر
ري
ـوان بعد فل جلسـة تدريبية مسـهم يف الحفا عىل حيوية المتدربي واالستفادة
 .6تشـكيل المجموعات كشـكل عش ي
ي
خيات متنوعة إال إ ا اقتض النشاط تشكيل مجموعات متجانسة بحسب التخصص مثال.
من ر
التكويت أثناء عملية التدريب مساعد المتدرب يف بلوغ أهداف الجلسة التدريبية.
 .7الحرص عىل التقويم
ي
 .8تلخيص عمل المجموعات بعد العرض والنقا ووض ـ ـ ـ ـ ــعه عىل ا ـ ـ ـ ـ ــكل نقاط عىل الس ـ ـ ـ ـ ــبورة أو اللوحة الورقية
ل
جدا ر
الت تستثمر نتافج التدريب كشكل فاعل.
وتوجيهه نحو الهدف من المهارات التدريبية المهمة
ي
 .9الحرص عىل الوصـ ـ ــول يف نهاية فل جلسـ ـ ــة تدريبية إىل تحديد خالصـ ـ ــة نتافج التعلم المطلوبة وال ر يت تسـ ـ ــاهم يف
تأكيد التعلم.
 .10عىل الم ــدرب أال يتج ــاوم خطوة أو مرحل ــة يف الحقيب ــة م ــا لم يت ــأ ك ــد من الح ــد األدن من التمكن ل ــد جميع
المتدربي.
ر ل
ر
 .11بــاتمكــان اخيال وقــت التنفيــذ لخطوة مــا أو مرحلــة مــا عنــد ا ـ ـ ـ ـ ــعور المــدرب بــأبجــديتهــا لــد المتــدربي احيامــا
وخياتهم.
تمكاناتهم ر
 .12راعت الحقيبة قدر اتمكان التنوع يف األمثلة إال أن التدريب يتطلب منك فمدرب أن تكون النشـ ـ ــاطات التدريبية
اع فل التخصصات المتواجدة يف قاعة التدريب.
واألمثلة التوضيحية من قبلك تر ي
 .13ضورة أن يمارس المتدرب مهارات االستقصاء بنفسه ليكون قادرا عىل نقلها إىل الطالب وتدريبهم عليها.
 .14من المهم أن يعمل المدرب كشــكل دافم -فلما ســنحت الفرصــة -عىل تكوين االتجاهات اتيجابية لد المعلمي
تجاه التدريس باالستقصاء وبيان ما رييتب عليه من نتاجات تعليمية وتربوية بالنسبة للطالب.
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إرشادات للمتدرب
أخ المتدرب:
ي

التدريت الذي نسىع من خالله إىل اكسابك مهارات و معارف جديدة وتكوين اتجاهات
الينامج
نشكر حضور يف هذا ر
ري
يىل:
الينامج
إيجابية لديك حول محتو ر
التدريت وحرصا عىل تحيق الهدف من التدريب فإننا نذكر بما ي
ري
 .1التدريب الفعال هو الذي مشار فيه جميع المتدربي بطرح اتراء واألفكار والمناقشة الهادفة.
 .2العمل ضمن أفراد المجموعة يف األنشطة الجماعية يوسع دافرة الفافدة.
التدريت.
للينامج
الخيات هدف
أساس ر
 .3المشاركة الفعالة وتبادل ر
ري
ي
 .4من حق أي متدرب أن مساهم بطرح فكرته ورأيه.
ل
 .5األفكار ع يزة عند أصحابها حريا بنا أن ننصت لها.
 .6أنماط التفكي تختلف من اخص ألخر.
للينامج من عوامل نجاحه.
 .7الحضور يف الوقت المحدد ر
 .8ر
اليكز عىل التدريب وتجنب المعوقات فالجوال ونحوه.
 .9من حقك أن تدير ائون حياتك يف الجلسة التدريبية بأسلوب ال يزعج اتخرين ويشتت انتباههم.
 .10إن تقبل الدور الذي مسند إليك يف المجموعة من عوامل نجاح انجام المهمة.
معت إال إ ا استعملت وطبقت يف الميدان.
.11
ر
الخية يف اتها وبذاتها ليس لها ي
 .12إن تحفي أفراد مجموعتك يف المشاركة يف النشاطات يقوي فرص النجاح لديكم.
التدريت.
الينامج
 .13فم هو جميل أن تحرص عىل بناء عالقات طيبة مع المدرب وممالفك المتدربي أثناء ر
ري
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المقدمة
ر
الت تمكنهم من تصميم
صممت هذه الحقيبة لمساعدة العاملي يف مجال التعليم عىل اكتساب المعارف والمهارات ي
والعشينن لما لذلك من أثر ّ
ر
فعال يف ميادة الدافعية لإلنجام سواء
وتطوير التعليم ليتوافق مع مهارات القرن الحادي
لد المعلم أو الطالب األمر الذي يحقق رؤية المملكة العربية السعودية  2030يف الدفع بعجلة التنمية االقتصادية
واالستثمار يف التعليم وتزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالممة لوظافف المستقبل.
وتكمن أهمية هذه الحقيبة التدريبية ف أن المعلم سيكون ي
ر
والعشين.
قادرا عىل تصميم التعليم للقرن الحادي
ي
ي
تساهم هذه الحقيبة أيضا يف حل مشكلة اقتصار بعض المعلمي عىل األساليب التعليمية التقليدية وعدم قدرتهم
ر
ر
الت تمكنه من استخدام
عىل الدمج اليبوي للتقنية يف التعليمن و لك ب كساب المتدرب المعارف والمهارات ي
ل
ر
ر
تنم لد الطالب مهارات التفكي العليا وتضيف للتعلم م ييدا من اتبداعية.
الت ي
اسياتيجيات التعليم المدمج ي
ر
الت تساهم
األمر الذي يخدم العملية التعليمية ويساهم يف تطويرهان للحصول عىل المخرجات التعليمية المأمولةن ي
ف النهضة التعليمية المرجوة ف البالدن وتطوير اقتصاده المعرفن ر
حت تكون بالدنا الع يزة يف مصاف الدول
ي
ي
ي
المتقدمة.
تسي الحقيبة وفق منهجية التدريب النشطن وتعتمد عىل أساليب متنوعة بي المجموعات التعاونيةن والعمل
الينامج بالتقويم
الفردين والتطبيق
العمىل .وفما تتنوع أساليب عرض المحتو كذلك بالنسبة للتقويمن حيث يبدأ ر
ي
وف فل مرة تقدم التغذية الراجعة
النهانن ويتخلل لك التقويم
وينته بالتقويم
القبىل
ي
ي
المرحىل يف فل جلسة تدريبيةن ي
ي
ي
للمتدرب لتحسي مهاراتهن والوصول به إىل حد اتتقان.
وتتضمن الحقيبة التدريبية الخطة الزمنية لسي التدريب حيث مستمر لمدة خمس أيام بواقع ر
عشين ساعة ااملة
والعمىلن واألنشطةن واالختباراتن وقافمة
العمىلن هذا باتضافة إىل الدليل اتراادين واتطار النظرين
للتطبيق
ي
ي
بالمراجعن والمالحق.
العىل القدير أن يجعلها مما ُينتفع به من العلمن وأن يبار يف وقتكمن وجهدفمن ويعينكم عىل تحقيق
وعليه أسأل
ي
رسالة التعليمن وتوظيف فل ما يخدم هذه الرسالة السامية من تقنيات حديثة ر
حت نواكب تطور العرصن ونستطيع
التعليم يف قالب يثي اهتمامهم ويشعل
الرقم يف عالمهم لتقديم المحتو
الدخول إىل طالبنا المنتمي إىل الجيل
ي
ي
دافعيتهم للتعلم.
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الوحدة األول
ر
والعشين
 -تصميم األنشطة التعليمية وفق مهارات القرن الحادي

موضوعات
الوحدة

متطلبات
التنفيذ
مدة الوحدة

-

ر
التعاون.
اسياتيجية التعلم
ي
مفهوم بناء المعرفة
ر
اسياتيجية حل المشكالت
استخدام التقنية يف التعليم
ر
الذان
مفهوم التنظيم
ي
أساليب العرض والتواصل للطالب

مكتت
 جهام حاسب يآىل محمول أو ر ي
 جهام عرض البيانات(Data Projector). سبورة ورقية وأوراق سبورة ورقية وأقالم الكتابة عليها اتصال كشبكة راتنينت
 حساب أوفيس 365 صحف حافطية ومواد تثبيت الصحف الحافطية ٢٤٠ -دقيقة

تم تصميم البنامج مع ً SRI International
بناء عىل نتائج بحث ITL (Innovative Teaching and Learning) Research

11

نشاط رقم ١/١/١

قم بالتعريف بزميلك
المجاور لك تعضاء
المجموعة

الزمن  ٢٠دقيقة
نوع النشاط

جماع
ي

ر
والعشين
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نشاط رقم ٢/١/١

بالتعاون مع افراد مجموعتك
ماه المعايي الرصورية
ي
لموافمة أنظمة التعليم الحالية
مع متطلبات القرن الحادي
ر
والعشين

الزمن  ٤٠دقيقة
نوع النشاط

جماع
ي

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
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مادة إثرافية رقم ٢/١/١

مهارات القرن الحادي والعشرين

ر
والعشين
تصميم األنشطة التعليمية للقرن الحادي
مقدمة:
ّ
ي
عالميا عىل تصميم أنشطة جديدة للتعلم هدفها إعداد المعلمي لمواكبة العمل والحياة يف القرن
يعمل المعلمون
ر
التدريت عىل تصميم األنشطة التعليمية ومساعدة المعلمي عىل
والعشين كشكل أفضل .ويــهدف هذا النشاط
الحادي
ري
ر
ر
والعشينن وقد تم
الت تقدمها األنشطة التعليمية للطلبة ليتمكنوا من بناء مهارات القرن الحادي
تحديد وفهم الفرص ي
وضع هذه المعايي واختبارها ي
دوليا ف ر
اتبداع وبحوث التعلم)ITL Research Project
مشوع) التدريس
ي
ي

التعليم:
النشاط
ي
ي
تمرينا يكمله الطلبة ف ر
فية فصل
هو أي مهمة يؤديها الطلبة كجزء من أعمالهم ات الصلة بالمدرسةن ويمكن أن يكون
ي
دراس واحدةن أو ر
مشوع واسع النطاق يؤديه الطلبة داخل وخارج المدرسة.
ي
ر
والعشينن وفل منها يمثل مهارة يجب تطويرها لد الطلبة:
تصف هذه الوحدة ستة نما ج للتعلم يف القرن الحادي
التعاون.
• العمل
ي
• تقويم مهارة المعرفة.
ر
الذان.
• التعليم
ي
الواقىع.
• حل المشاكل واالبتكار يف العالم
ي
• استخدام التقنية يف التعليم.
• تحسي مهارة أساليب العرض والتواصل.

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
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نشاط رقم ٣/١/١

التعاون يف
ما أهمية التعلم
ي
تع يز التعلم واعداد المتعلمي

للحياة والعمل يف القرن
ر
والعشين.
الحادي

الزمن ٤٥
نوع النشاط

جماع
ي

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
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مادة إثرافية رقم ٣/١/١

التعلم التعاوني
الرئيس :هل يتطلب النشاط أو المهمة من الطلبة تقاسم المسؤولية واتخاذ
السؤال
ي
ر
قرارات جوهرية يف عملهم مع أشخاص آخرين؟ وهل عملهم مبابط مع زمالءهم؟

نظرة عامة:
ف التعليم التقليدي ف معظم البلدانن يؤدي فل طالب عمله ي
فرديا ويحصل عىل درجاته الخاصةن وهذه الطريقة ال
ي
ي
الحاىلن حيث من المرجح أن يعملوا يف فرق مع آخرين تنجام
تعمل عىل إعدادهم كشكل جيد لبيئة العمل يف عرصنا
ي
مهام معقدة للغاية ال مستطيع فرد واحد القيام بها بمفرده .وف عالم العمل ر
الميابط اليومن ي
غالبا ما يتطلب ر
المشوع
ي
ي
ر
الشفات (عىل سبيل المثال :التعاون بي رشفات األدوية ر
عي ر
وشفات الهندسة الكيميافية تنتاج لقاح
الحقيق تعاونا ر
ي
جديد) أو التعاون مع أناس يف جزء مختلف من العالمن ويتطلب هذا النوع من العمل مهارات تعاون قوية للعمل
مثاىل.
كشكل مثمر يف فريق ولدمج ر
الخيات الفردية واألفكار يف صورة حل متماسك ي
ه نوعية ومستو
ستختي يف هذا الجزء ما إ ا فان الطلبة يعملون مع اتخرين يف النشاط
ر
التعليمن وما ي
ي
هذا التعاون.
ي
التعليم
متميا إ ا أتاح الفرصة للطلبة بتقاسم المسؤولية يف أعمالهمن وا ا تم تصميم النشاط
التعليم
يعتي النشاط
ر
ي
ي
بطريقة تطلب من الطلبة اتخا قرارات جوهرية جماعية ي
معا .وتساعد هذه الميات الطلبة عىل تنمية مهارات التعاون
المهمة مثل الحوار والتفاوض وحل الياعات واالتفاق عىل ما يجب القيام به وتومي ــع المهام واالستماع إىل أراء
هانن ويتم تصميم أنشطة التعلم القوي
اتخرين وتقبلها وتكامل األفكار لوضع خطة للعمل والخروج بالمنتج الن ي
ر ي
ابطان حيث يطلب من جميع الطلبة المساهمة ليتمكن الفريق من تحقيق النجاح.
بحيث يكون عمل الطلبة مي
األفكار الرفيسية:
ي
ي
لك:
يكون العمل جماعيا أو تعاونيا :عندما يطلب من الطلبة يف النشاط أن يعملوا يف أمواج أو ضمن مجموعات ي
• يناقشوا قضية ما.
• حل مشكلة.
• تصميم منتج.

يمكن أن مشمل عمل الطلبة يف مجموعات عىل وجود أاخاص من خارج الفصول الدراسيةن كطلبة من فصول أو
معا ي
خياء خارجيين ويمكن للطلبة العمل ي
وجها لوجه أو باستخدام
مدارس أخر أو أفراد آخرين بالمجتمع أو ر
التكنولوجيا لتبادل األفكار أو الموارد.
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تعاون؟
هل هذا عمل
ي
ال:

نعم:
مجموعات من الطلبة يعملون مع
بعضهم البعض.
مجموعة صغية تناقش قضية ي
معا.

يقوم الطلبة بعملهم كشكل فردي.
فصل فامل يناقش قضية.

مستخدم الطالب برنامج  Skypeلمقابلة
طالب ف بلدة أخر عن طريق ر
اتنينت.
ي
مستخدم الطلبة برنامج  Swayلتبادل
مسودات قصصهم وتقديم اتراء لبعضهم
البعض.

يبت قصته الخاصة ويرسلها إىل
فل طالب ي
المعلم للحصول عىل رأيه.

ر
المشيكة :يتقاسم الطلبة المسؤولية عندما يعملون يف أمواج أو مجموعات لتطوير منتج أو تصميم أو
المسؤولية
ر
إجابة ر
مشيكةن ويكون تقاسم المسؤولية أكي من مجرد مساعدة بعضهم البعض :فيجب عىل الطلبة مجتمعي
امتال العمل وتحمل المسؤولية عن نتافجه فمجموعة.
ر
اسن تكون هنا مسؤولية مشيكة فقط إ ا
إ ا فان العمل يضم مجموعة من الطلبة أو البالغي خارج الفصل الدر ي
فان الطلبة والمشاركي من الخارج مسؤولي معا عن نتافج العمل.
هل هذه مسؤولية ر
مشيكة؟
ال:

نعم:
يجري الطلبة تجربة عملية ي
معا .يتحمل
الطلبة فمجموعة مسؤولية تنفيذ التجربة.

يعط الطلبة بعضهم البعض تغذية راجعة.
ي
ويعت هيكل النشاط هذا أن طالب واحد
ي
يقود العملن واتخر مساعد فقط.

طالب يعمل مع مميل يف بلد آخر لتطوير
انينت ر
موقع ر
مشي باستخدام
مايكروسوفت أوفيس 365ن يتحمل الطلبة
المسؤولية عن تطوير الموقع.

طالب يجري مقابالت مع طالب آخر يف بلد
المحىل .وهذه المهمة
آخر حول الطقس
ي
يجريــها الطلبة معان ولكنهم ال يتحملون
مسؤولية ر
مشيكة عن نتافجها.

اتخا قرارات جوهرية :يتخذ الطلبة قرارات جوهرية معا عندما يقومون بحل قضايا هامة ر
والت يجب أن تراد
ي
عملهم ي
النهان ألعمال الطلبة:
معان بحيث تحدد المحتو أو العملية أو المنتج
ي
• المحتو  :يجب عىل الطلبة أن مستخدموا معرفتهم حول مشكلة أو قضية ما التخا قرار أو موقف معي يؤثر
عىل المحتو لعملهم ي
معان مثل اتخا موقف حول موضوع سيكتبون عنه.
• العملية :يجب عىل الطلبة وضع خطة للعملن بحيث تحتوي الخطة عىل :نوعية ر
المشوع الذي سيقومون بهن
ر
ر
الت سيستخدمونهان وأدوار ومسؤوليات أفراد الفريق.
والفية الزمنيةن
وماه األدوات ي
ي
ر
والت ستحدد طبيعة واستخدامات المنتج.
• المنتج :يجب عىل الطلبة اتخا قرارات تتعلق بالتصميم ي
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من أو فيلم فيديو أو ملصق أو انفوجرافيك أو روبوت أو ورقة
أمثلة عىل المنتج :يمكن أن يكون عرض تقدي ي
بحث أو تقرير أو مجسم أو كتيب أو توصيات أو......

هل هذا قرار جوهري؟
نعم:

ال:

مستعد الطلبة للمناظرة يف مجموعاتن
ويجب أن يقرروا ي
معا أي جانب من القضية
سيؤيدونه ويدافعون عنه .وهذا قرار يتعلق
بالمحتو وسيشكل عملهم ي
معا ويحدد
محاور النقا ن ويجب عىل الطلبة التفاوض
حول أفكارهم.
يعمل مجموعات من الطلبة عىل تطوير
تقديم حول تغي المناخ ويجب أن
عرض
ي
ر
الت سيكتبون عنهان
يقرروا أسباب التغي ي
ي
وسيشكل هذا القرار تأثيا عىل عرضهم الذي
سيقدمونه.
مش ي
ي
تجري مجموعات الطلبة ر
بحثيا
وعا
ويجب اتخا قرار كشأن خطة العمل
الخاصة بهم وأدوار أفراد الفريقن ويجب عىل
الطلبة التخطيط وتطوير خطة العمل.
يقرر مجموعات من الطلبة اتخا قرار كشأن
التقديم إىل جمهور
كيفية تقديم عرضهم
ي
األساس الذي
معين وهذا هو قرار التصميم
ي
سيؤثر عىل طبيعة المنتج كشكل عام.

يعمل الطلبة ي
معا لتحديد عواصم بلدان
معينة يف أوروبان وهذا القرار لن يكون له تأثي
عىل المهمة المطلوب إنجامها.

يختار مجموعات من الطلبة الحيوان الذي
سيقومون بدراستهن وسوف يتخذ الطلبة
ي
هذا القرار استنادا فقط إىل التفضيل
الشخض وليس استنادا إىل معرفتهم
ي
بالموضوع.
تعي مجموعات الطلبة أدوار أعضاء الفريق
ي
ر
الت وضعها المعلمن
استنادا إىل الفحة األدوار ي
وقد قام المعلمن وليس الطلبةن بتخطيط
مسار العمل.
يختار مجموعات من الطلبة نظام األلوان
تعتي هذه
لعرضهم
التقديمن حيث ال ر
ي
القرارات تؤثر كشكل جوهري عىل تصميم
المنتج.

ر ي
ابطا عندما ر
عمل الطلبة ر
لك يتمكن
مشيط النشاط
ميابط :يكون عمل الطلبة مي
التعليم مشاركة جميع الطلبة ي
ي
الفريق من تحقيق النجاح .يف بعض األحيان قد تتقاسم مجموعة من الطلبة المسؤولية عن النتيجةن ولكن عند
تعتي أفضل
التطبيق ال يتم تقسيم العمل كشكل عادل :فهنا طالب واحد أو اثني يقومان بكل العمل للفريق .ر
أنشطة التعلم ه ر
الت تطلب مشاركة جميع الطلبة كشكل عادل.
ي
لتلبية متطلبات يهذا المعيارن يجب أن يطلب من الطلبة إنتاج منتج ر
:
التقديم الذي يجب عىل
العرض
مثل
ابط
مي
ي
فل منهم المشاركة ف تطويره وتقديمه .أو نتيجة ر
ميابطة أخر  :مثل القرار الذي يتطلب تحليل معلومات يتم
ي
توميعها بي جميع الطلبة.
ي
يتضمن العمل األ ر
ابطا مستويي من المساءلة:
كي تر
• المساءلة الفردية :فل فرد ف الفريق مسؤول عن مهمة يجب عليه إكمالها ر
يعتي
حت يتست للفريق القيام بعملهن و ر
ي
دور فل طالب يف الفريق أمر ضوري.
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• المساءلة الجماعية :يجب أن يعمل الطلبة ي
النهان أو النتيجة النهافيةن ويجب عىل الطلبة
معا تنتاج المنتج
ي
التفاوض ي
النهان.
معا واالتفاق عىل اتجراءات والتصميم والمنتج
ي
من المهم أن يصمم النشاط التعليم بطريقة تطلب من الطلبة التخطيط ي
معا وأن يأخذوا عمل جميع أعضاء الفريق
ي
النتيجة فاملة ر
وميابطةن فعىل سبيل المثال :إ ا فان فل طالب مسؤول عن صفحة
يف االعتبار بحيث يكون المنتج أو
ي
ي
يعتي العرض
من
يعتي ترابطان لكن ر
وف العرض األخي يتم تجميع الصفحات معا ببساطةن فهذا ال ر
تقديمن ي
عرض ي ي
ر
ر
ي
وف هذه الحالة
النهان ميابطا إ ا فان مشيط أن تعمل مساهمات الطلبة معا
ي
لتحك قصة أو توصيل فكرة ااملةن ي
ي
ب عىل الطلبة تصميم صفحات العرض سوية لتكون ر
ميابطة.
يج
هل عمل الطلبة ر
ميابط؟
ال:
نعم:
ي
ي
يجري أعضاء المجموعة ي
معا بحثا عن الضفادعن
يجري فل عضو من أعضاء المجموعة بحثا
ي
منفصال حول نظام داخىل مختلف للضفدع مثل ولكن يجري فل طالب ر
تشي ــح خاص به ويكتب
ي
الدورة الدمويةن الهضمن وغيها .ثم يعمل الطلبة تقريره المخ رتيي الخاص .ويعمل الطلبة ي
معا يف
ي
معا عىل ر
عملية البحثن ولكن المنتجات ال تتطلب مدخالت
مختيي
تشي ــح الضفدع وكتابة تقرير
ر
عن ر
أو مشاركة من اتخرين.
التشي ــحن ويحددون أجزاء الضفدع والنظم
ر
تنتم إليهان ويعتمد الطلبة عىل
الت
ي
الداخلية ي
عمل بعضهم البعض من أجل تعريف ما يرونه
أثناء ر
التشي ــح.
ي
مستخدم فل طالب يف المجموعة جهامه الخاص مستخدم طالب واحد جهاما لرسم نقاط تنسيق
وتكوين اكل نجمةن مع استخدام مدخالت من
المتصل بالشبكة للمساهمة يف تنسيق النقاط
ر
الت يجب أن تشكل مجتمعة اكل أعضاء المجموعة .ويقوم طالب واحد فقط بتحديد
اتحداثيات ي
وتعتي مساهمة فل طالب ضورية ر
نجمة.
المساهماتن وقد مساهم آخرون معهن لكن يمكنهم
حت
ر
ي
ي
ي
ّ
تستطيع المجموعة أن تكون اكال مكتمال.
أيضا االنعزال دون أن يمنع لك المجموعة من إكمال
المنتج.
ي
ي
ر
ر
ينش فل طالب من الطلبة صفحة ويب يعرض
سياحيا عىل الشبكة يعرض
موقعا
ينش الطلبة
المعالم التاريخية والثقافية والسياحية وأماكن
المعالم التاريخية والثقافية والسياحيةن وأماكن
اتقامة يف منطقتهم المحلية .ويضع فل فرد جزء اتقامة يف منطقتهم المحلية بحيث تكون مرتبطة
ر
ون فكلن ولكن الطلبة بالصفحة الرفيسية .وال يحتاج الطلبة لوضع
اتلكي
مختلف يف الموقع
ي
ر
ي
ي
اسياتيجية معا بطريقة معينة.
بحاجة إىل العمل معا لتحديد كيفية تنظيم
المعلومات تنشاء الموقع عىل أفضل وجه
ممكن.
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التعاون:
العمل
ي
التعليم أو األداء للطلبة:
خطوات تقييم النشاط
ي
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نشاط رقم ١/٢/١

تعليم
صمم نشاط
ي
لطالبك يرتكز عىل مهارات
بناء المعرفة بجميع عنارصها
ما أهمية إدراج هذا
األسلوب يف تعلم الطالب

الزمن  ٣٠د
نوع النشاط

جماع
ي
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مادة إثرافية رقم ١/٢/١

بناء المعرفة
التعليم من الطلبة بناء وتطبيق
الرئيس :هل يتطلب النشاط
السؤال
ي
ي
المعرفة؟ هل يشمل ذلك الربط بي عدة تخصصات؟
نظرة عامة:
تتطلب العديد من األنشطة المدرسية من الطلبة تعلم وانتاج المعلوماتن وبالتأكيد البد للطلبة من إتقان المحتو
ر
الت يحتاجونها للنجاح
بمجال معين ولكن التلقي وحده ال يمنح الطلبة القدرة عىل التفكي الناقد ومهارات
التفكي ي
ر
يف المؤسسات القافمة عىل المعرفةن ومع إتاحة المعلومات كسهولة من خالل ابكة اتنينت وغيها من المصادرن
يجب عىل الموظفي أن يكونوا قادرين عىل دمج وتقييم المعلومات من أجل استخدامها بصورة منتجة يف عملهمن
الماضن وكذلك
الخية يف لك مما فان يف
فما تتطلب معظم الوظافف ات األجور المرتفعة مستويات أعىل من ر
ي
القدرة عىل تطبيق المعرفة يف المواقف والمشاكل الجديدةن ويبحث هذا الجزء يف الفرص المتاحة أمام الطلبة لبناء
ر
الت يمكنهم نقلها وتطبيقها عىل أرض الواقع.
المعرفة العميقة ي
ر
تعتي جديدة عليهمن ويمكن
الت ر
تتطلب األنشطة التعليمية المتمية من الطلبة بناء رالمعرفة لتوليد األفكار والمفاهيم ي
وف األنشطة األقو يجب أن يكون بناء المعرفة
للطلبة القيام بذلك من خالل التفسي والتحليل واليكيب والتقييم .ي
الرفيش لنشاط التعلم.
هو المتطلب
ي
ر
الت قاموا ببنافها يف سياق مختلفن وتساعدهم عىل
ويجب أن تتطلب األنشطة التعليمية من الطلبة تطبيق
المعرفة ي
ر
:
تعميق فهمهمن وربط المعلومات واألفكار بي اثني أو أكي من التخصصات األ كاديميةن عىل سبيل المثال دمج
التعلم مع فل من العلم واألدب.
األفكار الرفيسية:
ر
بناء المعرفة :يحدث بناء المعرفة عندما يقوم الطلبة بأكي من مجرد إعادة إنتاج ما تعلموهن بل أن يقوموا بتوليد
ي
ر
ي
ي
ر
الت
األفكار والمفاهيم الجديدة عليهمن
وغالبا ما ر
تعتي مهارات بناء المعرفة "تفكيا ناقدا"ن حيث تشيط األنشطة ي
ر
الت كونوها.
تركز عىل بناء المعرفة من الطلبة تفسي أو تحليل أو توليف أو تقييم المعلومات أو األفكار ي
ي
ر
الحرف .عىل سبيل المثالن قد يقرأ الطلبة وصفا لفية
يعت القدرة عىل رسم استنتاجات وراء المعت
ي
• التفسي ي
تاريخية معينةن ويستنتجون سبب ترصفات الناس الذين عااوا فيها بهذه الطريقة.
يعت تحديد األجزاء من الكل الذي يجمعهان وتحديد عالقاتها مع بعضها البعضن عىل سبيل المثالن قد
• التحليل ي
الرفيش الذي يؤثر عىل الطيور
يبحث الطلبة يف العوامل البيئية المحلية لتحديد أيها من المرجح أن يكون العامل
ي
المهاجرة.
• التوليف يعت تحديد العالقات بي فكرتي أو أ ر
كين عىل سبيل المثالن قد يطلب من الطلبة مقارنة وجهات نظر
ي
متناقضة حول موضوع معي مستخدمي مصادر متعددة.
يعت الحكم عىل جودة أو مصداقية أو أهمية البيانات أو األفكار أو األحداثن فعىل سبيل المثالن يقرأ
• التقييم ي
ر
تاريخ ثم يحددوا أيها األ كي مصداقية.
الطلبة مقاالت مختلفة حول حدث
ي
يعط الطلبة مجموعة من
إ ا فان النشاط يتطلب من الطلبة تنفيذ اجراءات يعرفونها مسبقان أو إ ا فان النشاط
ي
الت يجب اتباعهان فهذا ال يعد ي
ر
بناء للمعرفة .إ ا فان النشاط يتطلب من الطلبة استنباط األجراء
الخطوات المعينة ي
بأنفسهمن فهذا النشاط يتطلب بناء المعرفة.
ي
ر
الت يتم وصفها عموما باسم "بحثية" تنطوي عىل بناء المعرفةن فإ ا طلب
من المهم أن نالحظ أن ليس فل األنشطة ي
من الطلبة البحث عن المعلومات ثم كتابة ورقة لوصف ما وجدوهن عندفذ يكون الطلبة قد استنسخوا المعرفةن
ر
سء.
ولكنهم لم يبنوا المعرفةن ألنه لم يطلب منهم تفسي أو تحليل أو توليف أو تقييم أي ي
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هل يعد هذا بناء للمعرفة؟
ال:

نعم:

ر
الت
يحلل الطلبة قصة الستنتاج أسباب ارتكاب يكتب الطلبة مقال تصف الجريمة ي
ارتكبها اخص يف قصة ما.
الشخصية للجريمة.
مستخدم الطلبة محر البحث  bingيف مستخدم الطلبة محر البحث  bingللبحث
اتنينت تيجاد معلومات حول األنشطة ف ر
ر
اتنينت تيجاد معلومات حول األنشطة
ي
عىل البيئةن وتحليلها المحلية للحفا عىل البيئة وتقديم عرض
المحلية للحفا
لوصف ما وجدوه.
لتحديد أنشطة أخر يمكن عملها.
يكتب الطلبة مقال تقارن المعلومات ر
يكتب الطلبة مقال يصفون به المعلومات
الت
ي
الت حصلوا عليها من ر
ر
اتنينت أو المكتبة.
جمعوها من مصادر متعددة.
ي
ر
الباروميي لقياس الضغط
يقارن الطلبة التفسيات المتلفة للتغيات يف مستخدم الطلبة
أكي الجوي (يعرف الطلبة عن الباروميير
الضغط الجوي لتحديد أي التفسيات ر
ي
مسبقا).
مصداقية.
يف حي لم يتعلم الطلبة مسبقا عن ماهية الطلبة الذين تعلموا بالفعل تعريف
ي
أمواجا مختلفة "المتوامي" مستخدمون التعريف ليقرروا ما
الخطوط المتواميةن يدرسون
من الخطوط يف محاولة لوضع تعريف لكلمة إ ا فانت مجموعات من الخطوط المتوامية أم
ال.
"متوامي".
يقض الطلبة معظم وقتهم وجهدهم
الرفيش :يجب أن يكون بناء المعرفة هو الجزء من النشاط الذي
المتطلب
ي
ي
التعليم يحدد حجم الوقت
فيهن وهو الجزء الذي يركز عليه المعلمون عند وضع الدرجاتن وا ا لم يكن النشاط
ي
ّ
خيته العملية.
ينبىع أن يمضيه الطلبة يف فل جزءن قد يكون عىل
الذي
المقيم تقدير لك من خالل ر
ي
الرفيش؟
هل بناء المعرفة رشط النشاط
ي
ال:

نعم:

يمض الطلبة  55دقيقة يف شد تفاصيل
يمض الطلبة  11دقافق يف شد تفاصيل
ي
ي
القصةن ثم يف آخر  11دقيقة من الفصل
القصةن ثم يمضون  55دقيقة يف عرض
أرافهم ر
مستخدمون المعلومات الستنتاج أسباب
واقياحاتهم عن أسباب ارتكاب
ارتكاب الشخصية للجريمة.
الشخصية للجريمة يف القصة.
تخصيص  ٪01من الدرجة عىل عملية
تخصيص  ٪51من الدرجة عىل عملية
العثور عىل المعلومات و ٪01عىل تحليل ما العثور عىل المعلومات و ٪51عىل تحليل ما
وجدوه.
وجدوه.
ر
الت ايدوها لدعم بناء معرفة أخر يف سياق جديدن عىل
تطبيق المعرفة :يجب عىل الطلبة تطبيق هذه المعارف ي
الداخىل لألرضن
سبيل المثالن قد يقوم الطلبة يف فصل الفيياء ببناء معرفة حول مبادئ الحرارة من خالل دراسة اللب
ي
ر
إنشان تقناع جمهور
المشيي .وقد يكتب الطلبة يف فصل اللغة موضوع
ثم يطبقون ما تعلموه لدراسة بيئة كوكب
ي
ر
لت ايدوها حول الكتابة الموجهة لجمهور معي من أجل إعادة
من األكاديميي بفكرة معينة ثم يطبقون المعرفة ا ي
وف فل حالةن تؤدي مهمة بناء المعرفة الثانية إىل تعميق فهم الطلبة للمبادئ
توجيه المحتو لمقال يف صحيفة عام .ي
األساسيةن ألنهم يجب أن يخترصوا ما تعلموه وينظروا إليه من وجهة نظر مختلفة من أجل تطبيقه يف وضع مختلف.
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ي
يكق أن يختلف السياقان يف المالمح السطحية فقط .فال يمكن للطلبة
ال
جديدن
سياق
ف
للمعرفة
ا
تطبيق
العتباره
ي
ي
االستجابة للسياق الجديد عن طريق تطبيق نفس الصيغة من السياق األولن لكن يجب عىل الطلبة استخدام التفسي
أو التحليل أو ر
اليكيب أو التقييم لتحديد كيفية استخدام ما تعلموه يف هذا السياق الجديد.

هل يتطلب النشاط من الطلبة تطبيق معارفهم يف سياق جديد؟
ال:
نعم:
يحلل الطلبة اتحصاءات الديمغرافية لبلدتهم ثم
يحلل الطلبة اتحصاءات الديمغرافية لبلدتهم
ثان
للتعرف عىل األنماط السكانية ثم مستخدمون
يحللون اتحصاءات الديمغرافية من موقع ي
فهمهم لهذه األنماط لوضع خطة ر
من اختيارهم .ال يطبق الطلبة معارفهم من
لمشوع
تحليل اتحصاءات الديمغرافية عىل أي نشاط
اتسكان والتنمية المقبل .يطبق الطلبة معارفهم
من تحليل اتحصاءات الديمغرافية من أجل وضع جديدن بل ببساطة يكررون نفس النشاط مع
خطة لإلسكان تتطلب هذه الخطوة إجراء م يد مجموعة بيانات مختلفة.
من التحليل.
ي
ي
مكية ألحجام مختلفة لتطوير
مكية ألحجام مختلفة لتطوير يدرس الطلبة صورا ر
يدرس الطلبة صورا ر
فهمهم للتشابهن ثم ر
مشحون ما فهموه .ال يطبق
فهمهم للتشابهن ثم يطبقون تلك المعرفة عىل
أاكال هندسية مجردةن آخذين يف االعتبار نسب الطلبة معارفهم من تقييم األاكال عىل أي مجال
جديدن إنهم ببساطة يوضحون تلك المعرفة.
الحجم والزوايا لتحديد أي األاكال متشابهة
ي
رياضيا .يطبق الطلبة معارفهم يف تقييم األاكال
الرياض.
لتعميق فهمهم للتشابه
ي
يحلل الطلبة يف صف المشح الشخصيات يف
يحلل الطلبة يف صف المشح الشخصيات يف
المشحية لمعرفة الم يد عن تطور الشخصيات يف المشحية لمعرفة الم يد عن تطور الشخصيات
ثم يكتبون مقال حول ما تعلموه .ال يطبق الطلبة
القصةن ثم مستخدم الطلبة تطبيق Photos
تنتاج مشحية خاصة بهم تتكون من فصل واحد معارفهم عن تحليل الشخصية عىل أي مهمة
تظهر تطور الشخصية .يطبق الطلبة معارفهم عن جديدةن لكنهم ببساطة يوضحون تلك المعرفة.
تحليل الشخصية تنشاء وتطوير اخصياتهم
الخاصةن وتتطلب هذه الخطوة م يد من التفسي
والتحليل.
يصمم وينفذ الطلبة مراحل اختبار جودة ماء
يصمم وينفذ الطلبة مراحل اختبار جودة ماء
الصنبور يف مدرستهم.
ويختيون المياه ويعيدون
الصنبور يف مدرستهم .ثم مستخدمون البيانات
ر
ر
تصميم االختبار كشكل متكرر حت يصبح لديهم
الدقيقة الناتجة من االختبار لتحديد أي نظم
بيانات دقيقة .وعىل الرغم من أن الطلبة يمكنهم
تنقية المياه سيكون أنسب للمدرسة .يطبق
تطبيق معارفهم من المحاولة السابقة لتنقيح
الطلبة معارفهم حول تصميم وتنفيذ اختبارات
جودة المياه لتحديد نظام تنقية المياه المناسبن االختبارن إال أنهم يطبقون سياق المعرفة ضمن
سياق متكرر واحد فقطن إنهم يعمقون معارفهمن
يجيهم عىل النظر إىل ما تعلموه
األمر الذي ر
ولكن ال يتخطونها إىل نوع جديد من التطبيق.
بطريقة جديدة ويعمق معارفهم.

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
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تعدد التخصصات :أنشطة التعلم متعددة التخصصات لها أهداف تعلم تدمج المحتو أو األفكار المهمة أو أساليب
ر
ر
الت يتم تدريسها
التدريس من مواد مختلفة (مثل الرياضيات والموسيق أو فنون اللغة والتاري ــخ)ن وال ر
تعتي المواد ي
معا ف العادة فمتعددة التخصصات (مثل ر
مادن التعبي واألدب).
ي
ي
ي
ي
ي
تعتي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وغالبا
موضوعا أكاديميا منفصالن
الينامج
التدريتن ال ر
ألغراض خاصة بهذا ر
ري
ما تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فأداة للتعلم يف مواد أخر ن عىل سبيل المثال :قد يقوم الطلبة ببناء
مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عندما يقومون بالبحث عىل ر
اتنينت عن ر
مشوع يف مادة التاري ــخن وال
يعتي هذا النشاط متعدد التخصصات.
ر
التعليم متعدد التخصصات؟
هل هذا النشاط
ي
النشاط

نعم:

ال:

ّ
ّ
يقيم المعلم الطلبة فقط عىل
يقيم المعلم الطلبة عىل جودة
يكتب الطلبة يف درس العلوم رسافل
موجهة إىل منظمة بيئية ر
بياناتهم وكذلك مهارات الكتابة .جودة البيانات.
مشحون
فيها نتافج تجربتهم.
يرسم ا لطلبة يف مادة العلوم منحت
بيان.
ي

يعمل النشاط عىل تحقيق
األهداف التعليمية لكل من
ر
مادن الرياضيات والعلوم.
ي

مستخدم طلبة مادة الفيياء أدوات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لعرض أعمالهم أمام الفصل.

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي

ال يتم تحقيق األهداف
التعليمية لمادة الرياضيات يف
هذا النشاط
استخدام أدوات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت فأداة يف
يعتي متعدد
فصل الفيياء ال ر
التخصصات.
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بناء المعرفة:
التعليم أو األداء للطلبة:
خطوات تقييم النشاط
ي

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
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نشاط رقم ٢/٢/١

هل تمكن األنشطة التعليمية يف
مناهجنا مشاكل واقعية للطالب
يعملون عىل ابتكار حلول لها؟
وهل يتم تطبيق حلول الطالب
يف مجتمعاتهم؟

الزمن  ٣٠د
نوع النشاط

جماع
ي

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
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مادة إثرافية رقم ٢/٢/١

حل المشاكل واإلبتكار في عالم الواقع
التعليم مشاكل واقعية من العالم حولنا؟
الرئيس :هل يتناول النشاط
السؤال
ي
ي
هل يتم العمل عىل تطبيق حلول الطلبة عىل الواقع؟
نظرة عامة:
ر
يف بيئات العمل الحاليةن تكي مهام حل المشاكلن حيث قد تحتاج مثال إحد المؤسسات تيجاد طرق جديدة
للوصول إىل االسواق العالمية من خالل إعادة تصميم منتج أو االستفادة من مواد خام جديدةن ويجب أن يكون
الفريق الناجح بارعا يف توليد واختبار األفكار اتبداعية من أجل حل مشكلة واقعية لها مجموعة من المتطلبات
والقيود .وهذا تعريف مختلف كثيا عن تعريف "المشكلة" مقارنة بما نراه يف كثي من األحيان يف البيئات األ كاديميةن
وف المدارس التقليدية ال ترتبط األنشطة او المهام التعليمية بالواقع الذي يعيشه
حيث تجد يف معظم الحاالت ي
ه مجرد تمرين عند تنفيذ اجراءات محددة.
الطالبن فتكون "المشاكل" يف المنهج ي
يركز هذا الجزء عىل ما إ ا فان عمل الطلبة ينطوي عىل حل مشكالت واقعية ويستخدمون بيانات حقيقية من العالمن
التعليم متميا إ ا فان:
حيث يكون النشاط
ي
• يتطلب من الطلبة اتمام مهام ال يعرفون حلها مسبقا
• يتطلب من الطلبة العمل عىل حل مشاكل من الواقع
• تطبيق أفكارهم أو تصاميمهم أو حلولهم عىل ااخاص من خارج الفصول الدراسية.
األفكار الرفيسية:
ر
الت تتضمن تحديا للطلبةن بحيث يقوم الطلبة ب ـ:
ه المهمة ي
حل المشكالت :ي
• وضع حل لمشكلة ما جديدة عليهم
• أو اكمال مهمة لم ر
مشح لهم كيفية أداءها
يلت مجموعة من المتطلبات.
• أو تصميم منتج معقد ر ي
ر
ر
الت يحتاجون اليها تكمال المهمةن ولتحدد
الت تتطلب حل المشاكل ل
تعط الطلبة جميع المعلومات ي
أنشطة التعلم ي
ي
ر
الت يجب اتباعها للوصول إىل الحل.
اتجراءات ي
يىل:
يف كثي من االحيانن تتطلب مهام حل المشاكل من الطلبة القيام ببعض أو فل ما ي
• دراسة معالم المشكلة لتحديد منهجهم
• توليد االفكار والبدافل
ر
الت قد تكون مناسبة للمهمة
• ايجاد منهجية جديدة خاصة بهمن أو تجربة الحلول المتاحة ي
• تصميم حل ر
ميابط
• اختبار الحل وتكرار إدخال التحسينات لتلبية متطلبات هذه المشكلة.
الرفيش لنشاط التعلم.
للتعويل عىل هذا المعيار لتقييم النشاطن يجب أن يكون حل المشاكل هو المتطلب
ي

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
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يىل مهمات حل للمشكالت؟
هل ر
تعتي ما ي
ال:

نعم:
يجب عىل الطلبة إعادة كتابة القصة من
وجهة نظر إحد الشخصيات وليس من
منظور الراوي .مستخدم الطلبة القصة
االصلية ولكنهم ال يتلقون اراادات حول
كيفية اتمام هذه المهمة.
مستخدم الطلبة خريطة توضح مسار
الحافالت ر
القياح أين تضع معابر المشاة يف
بلدة خيالية .لم يتلق الطلبة تعليمات حول
أماكن المعابر.
مستخدم الطلبة برنامج مايكروسوفت
اكسل Microsoft Excelللتعرف عىل
المتوسط والوسيط والنمط وحالة
استخدامها من خالل تحليل العديد من
البيانات الرياضية .لم يتلق الطلبة أي
الينامج او حالة
تعليمات حول استخدام ر
استخدام المصطلحات الرياضية.

يقرأ الطلبة القصة ثم يجري اختبار لهم فيها.
ال يقوم الطلبة بتطوير أي حلول وال مشكل
لك تحديا للطلبة.

يتعلم الطلبة عن سالمة المشاة عىل الطرق
من خالل دراسة خريطة توضح مواقف
الحافالت ومعابر المشاة .ليس هنا تحد
معي للطلبة.
مستخدم الطلبة برنامج مايكروسوفت
اكسل Microsoft Excelلحساب المتوسط
والوسيط والنمط للعديد من جداول
البيانات الرياضية .يمارس الطلبة الرياضيات
البحتة فقط.

ر
والت توجد خارج نطاق المنهج
ه المواقف او المشاكل الحقيقية الموجودة يف عالمنا ي
مشاكل العالم الواقعية :ي
ر ر
نعان منها بالخصافص التالية:
اسن وتتمي مشكالت العالم
الت ي
الحقيق ي
الدر ي
ي
البيت يف الغابات
• يتعرض لها أناس حقيقيون .عىل سبيل المثالن إ ا طلب من الطلبة تشخيص الخلل
ي
الممطرة يف "كوس تاريكا"ن فإنهم يعملون عىل حالة تؤثر عىل ناس حقيقيي يعيشون هنا .
يعط الدرجات .عىل سبيل المثالن
• لها حلول محددة لجمهور معي وليست فقط موجهة للمعلم كونه من
ي
تصميم العاب لتناسب ملعب مدينة صغية يمكن أن يعود بالنفع عىل أطفال تلك المنطقة.
• لها سياق محدد وواضح .عىل سبيل المثالن وضع خطة لتصميم حديقة عامة يف المدينة يكون لها سياق
محدد بينما التعرف عىل أنواع الخرصوات ال ر يت تنمو كشكل جيد يف منطقة مان ليمثل سياقا محددا.
• أن مستخدم الطلبة بيانات حقيقية وواقعية يف محاولة حل المشكلةن عىل سبيل المثالن استخدام أرقام
علمية حقيقية مسجلة عن الزالملن وليس بيانات وضعها المعلم أو مؤلف الكتاب.

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي

Attribute to Microsoft Corporation

30

الواقىع؟
هل هذه مشاكل من العالم
ي
ال:

نعم:

المتنت عىل قافية
يعيد الطلبة كتابة قصيدة
المتنت لتالفم
يعيد الطلبة كتابة قصيدة
ري
ري
جمهور المراهقي .المستفيد من النشاط هم جديدة .ال يوجد جمهور محدد ليستفيد من
ر
النشاط.
حقيق ومحدد.
المراهقون وهم جمهور
ي
مستخدم الطلبة خريطة مسار حافلة يف
مستخدم الطلبة خريطة مسار حافلة
ر
مدرس القياح موقع معابر المشاة يف
كتاب
مدينتهم الق رياح موقع معابر المشاة .هذه
ي
مدينة خيالية .ال مشمل هذا النشاط بيانات
مهمة محددة يف سياق معي وضي ــحن
حقيقية.
ويستخدم الطلبة بيانات حقيقية للقيام
بذلك.
يدرس الطلبة التفاعل بي النباتات الخرصاء
يدرس الطلبة ما إ ا فانت مراعة النباتات
وثان أكسيد الكربون يف الهواء .ال يوجد أي
داخل الفصل يمكن أن تساهم يف تحسي
ي
جودة الهواء .عىل الرغم من أن البيئة بيئة سياق ضي ــح لدراسة الطلبة.
ه قضية
الفصلن لكن نوعية الهواء ي
حقيقية.
يحدد الطلبة الحالة المناسبة الستخدام
يحلل الطلبة بيانات عن فريق كرة القدم
المدرس ويستخدمون برنامج مايكروسوفت المتوسط والوسيط والنمطن من خالل
ي
استكشاف العديد من عينات البيانات يف
اكسل  Microsoft Excelلعرض الرسوم
البيانية لنتافج الفريق فكل والالعبي فأفراد.
برنامج مايكروسوفت اكسل Microsoft
مستخدم الطلبة بيانات حقيقية ألداء الفريق  .Excelويستخدم الطلبة قواعد البيانات
ر
الت أنشأها المعلم.
ويجرون تحليل يتم اجراؤه عادة من قبل
ي
التدريت.
الجهام
ري
االبتكار :يتطلب من الطلبة تطبيق أفكارهم أو حلولهم عىل أرض الواقع .عىل سبيل المثالن يعد تصميم الطلبة
لحديقة مجتمع عىل مالعب مدرسه تهم ابتكارا إ ا تم فعال بناء الحديقة عىل ارض الواقع تصميم الحديقة فقط ال
يعد ابتكارا.
ر
الت ال يكون فيها للطلبة سلطة تنفيذ أفكارهم الخاصةن يكون األمر ابتكارا فقط إ ا نقل الطلبة أفكارهم إىل
يف الحالة ي
المتصلي من خارج اطار الفصول الدراسية والذين يمكنهم تطبيق تلك االفكار.عىل سبيل المثالن من االبتكار أن
يطرح الطلبة أفكارهم لبناء حديقة مجتمع يف حديقة عامة للمسؤولي المحليين ولكن ليس من االبتكار أن يصمم
الطلبة حديقة المجتمع لتلك الحديقة العامة ويتبادلون مخططها مع معلمهم وممالء الدراسة فقط.
يجب ان تعود فافدة االبتكار عىل أاخاص أخرين غي الطلبةن حيث تتجاوم جدران الغرفة الصفية.عىل سبيل المثالن
أهاىل البلدة الذين يرتادون الحديقة الجديدة يف الحديقة العامة وكذلك المراهقي الذين يحرصون مشحية محلية
ي
سوف مستفيدون من جهود الطلبة.

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
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ينش الطلبة ر
يعتي من االبتكار أيضا أن ر
مشوعا لمعرض العلوم أو المشاركة يف مسابقة الشعر اتقليمية بقصيدة
ر
أصلية جديدة عىل سبيل المثالن و لك ألن المعرض والمسابقة ال يتم التحكم فيهما بواسطة المعلم ولهما جمهور
ر
حقيق من المهتمي الذين قد مستفيدوا من عمل الطلبة.
ي

هل هذا ابتكار؟
ال:

نعم:
يعيد الطلبة كتابة مشحية اكسبي لتناسب
جمهور المراهقي ويقدمونها يف مركز
الشباب المحليي ستفيد جمهور الشباب يف
المركز من جهد الطلبة.
يكتب الطلبة رسافل إىل بلدية المدينة عن
أفكارهم تضافة معابر المشاة يف المدينة
ويرسلون الرسافل إىل أعضاء المجلس .يمكن
للطلبة عمل معابر جديدة للمشاة بأنفسهم
ويمكن لمجلس المدينة أن ينفذ أفكارهم.
يدرس الطلبة اثني أو ر
أكي من مواقع
ر
اتنينت أو االلعابن ويطورون عرض
تقديم باستخدام  Swayأو PowerPoint
ي
ر
حول اراادات السالمة يف اتنينت بالنسبة
ألولياء األمور والطلبة ليأخذوها بعي
االعتبارن ويقدمون منتجاتهم يف اجتماعات
أولياء األمور .أولياء األمور والطلبة الذين
ر
الحقيق
يحرصون العرض هم الجمهور
ي
ر
الت وضعها الطلبة.
لإلراادات ي
يحلل الطلبة احصاءات حول أداء فريق كرة
ماض يضعون النما ج الرياضية
السلة يف ال
ي
باستخدام برنامج اكسل  Excelللمدرب
لتوضيح التحسينات المستهدفة لكل من
أداء الفريق واألداء الفردي .يمكن للمدرب
استخدام تحليل الطلبة لمساعدة الالعبي
ر
الت تحتاج
عىل تركي تدريبهم عىل المهارات ي
إىل تحسي.

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي

يعيد الطلبة كتابة مشحية اكسبي لتالفم
جمهور المراهقي ولكن ال يقدمونها ألحد
غي ممالفهم .ال أحد خارج الفصول الدراسية
مستفيد من جهد الطلبة.
يكتب الطلبة رسافل موجهة إىل المجلس
البلدي حول تحسي سالمة المشاة لكنهم
مسلمون الرسافل إىل معلم الصف فقط.
الرسافل ال تصل إىل الجمهور خارج معلم
الصف.
يدرس الطلبة اثني أو أ ر
كي من مواقع
ر
تقديم
اتنينت واأللعاب ويطورون عرض
ي
باستخدام  Swayأو  PowerPointحول
اراادات السالمة ب ر
اتنينت ألولياء األمور
والطلبة ليأخذوها بعي االعتبارن وسيتم
تسليم منتجاتهم لمعلم الفصل .ويتعلم
الطلبة حول سالمة ر
اتنينت ولكن ال ينقلون
الحلول للخرين ممن هم يف حاجة هذه
المعلومات.
يحلل الطلبة البيانات الخاصة بفريق كرة
السلة ويستخدمون برنامج اكسل Excel
لرسم أنماط األداء للفريق فكل والالعبي
األفراد .ويتم عرض الرسوم البيانية عىل
كاديم.
الطلبة يف الفصل باعتبارها تمرين أ
ي
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الواقىع:
حل المشاكل واالبتكار يف العالم
ي
التعليم أو األداء للطلبة:
خطوات تقييم النشاط
ي

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
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نشاط رقم ٣/٢/١

هل تعتقد أن إلزام الطالب بأن
تشتمل إجابتهم عىل االستدالل
واستنتاجاتهم الخاصة مسهم يف
تجويد التعليم المقدم لهم؟ أم أن
ل
لك غي ضوري نظرا لتطور
التعليم وتطور التقنيات
المحتو
ي
التعليمية؟

ر
والعشين
مهارات القرن الحادي
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الزمن  ٣٥د
نوع النشاط

جماع
ي

34

مادة إثرافية رقم ٣/٢/١

استخدام التقنية في التعليم
الرئيس :هل يستخدم الطلبة التقنية لتعزيز بناء المعرفة؟ هل للتقنية
السؤال
ي
ساس يف بناء هذه المعرفة؟ هل يصمم الطلبة منتجات من تقنيات المعلومات واالتصاالت لجمهور
دور أ
ي
ر
حقيق؟
ي
نظرة عامة:
إننا نعيش يف عالم متصل مع امكانية الوصول لمجموعة واسعة جدا من المعلومات الرقمية والمعرفيةن وال يزال
استخدام التقنية مستمرا يف تحويل أسلوب حياتنا وعملنان وقد أصبح االعتماد عىل التقنيات الحديثة والمتجددة
ر
والت تحكمها العولمةن
أمرا بالغ األهمية
للتعلم والنجاح طوال حياة المرء .ي
وف اقتصاديات اليوم القافمة عىل المعرفة ي
ر
أصبح األفراد بحاجة ميايدة ليس فقط الستهال المعلومات واألفكار بذفاءن ولكن أيضا لتصميم وانشاء معلومات
وأفكار جديدة باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت.
ر
بالرغم من أن تقنية المعلومات واالتصاالت أصبحت اافعة عىل نحو ميايد يف الفصول وبيئات التعلمن اال أنها غالبا
ما تستخدم لعرض أو استهال المعلومات فقطن بدل من استخدامها لتحقيق تحول جذري يف طرق التعلم وبناء
المعرفةن ويبحث هذا الجزء كيفية استخدام الطلبة لتقنيات المعلومات واالتصاالت بطرق أك ري فعالية يف بناء
المعرفة أو تصميم المنتجات القافمة عىل المعرفة.
مشمل مصطلح " تقنية المعلومات واالتصاالت" مجموعة فاملة من األدوات الرقمية المتاحةن مثل االجهزة (أجهزة
ر
اتلكيونية ات الصلة مثل الحواسيب اللوحيةن و أجهزة الكمبيوتر المحمولةن وبرامج القراءة
الكمبيوتر واألجهزة
ر
اتلكيونيةن والهواتف الذكيةن والمساعدات الرقمية الشخصيةن وفاميات الفيديون واتالت الحاسوبية للرسوم
اتلكيونية) واليمجيات (تشمل فل رسء بدءا من مستعرض ر
ر
اتنينت والوسافط المتعددة
البيانيةن وألواح الكتابة
ر
ي
التعاون).
جتماعن ومنصات التحرير
إىل أدوات تطوير التطبيقات الهندسيةن و أدوات التواصل اال
ي
ي
ر
والعشينن بما يف
تعتي تقنية المعلومات واالتصاالت أداة قوية لتنمية مجموعة واسعة من مهارات القرن الحادي
ر
لك جميع نما ج تصميم األنشطة التعليمية األخر ن فعىل سبيل المثالن يمكن أن تساعد تقنية المعلومات
وف هذا الجزء
واالتصاالت الطلبة عىل التعاون بطرق لم تكن ممكنة من قبلن أو التواصل من خالل أدوات جديدةن ي
سوف نركز عىل التفاعل بي استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت وبي إثني من المهارات عىل وجه الخصوص
ر
ر
الت يمكن أن تدعمها
وهما :بناء المعرفة وحل المشاكل واتبداع يف العالم
الحقيقن وهذه ليست المهارات الوحيدة ي
ي
تقنية المعلومات واالتصاالت لتطوير التعليمن ولكنها تظهر بقوة فيها.
األفكار الرفيسية:
يحدث استخدام الطلبة لتقنية المعلومات واالتصاالت عندما مستخدمونها كشكل ر
مباش لتنفيذ جزء من النشاط
يعتي استخداما من
التعليم أو فلهن فاستخدام المعلم لتقنية المعلومات واالتصاالت يف عرض المحتو للطلبة ال ر
ي
جانب الطالب ألنه من المهم أن يقوم الطلبة باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت بأنفسهمن ويمكن أن يؤدي
استخدام بعض المعلمي لتقنية المعلومات واالتصاالت إىل تع يز أسلوب تدريسهم كشكل كبي :فعىل سبيل المثالن
الت تجعل المحتو الصعب ر
ر
أكي سهولة للطلبة.
يمكن أن يعرض المعلم المواد االثر رافية ي
التعليم عىل الطلبة استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت يف
يركز هذا الجزء فقط عىل كيف مشيط النشاط
ي
عملية التعلم.
يبحث هذا الجزء يف الفرص المتاحة للطلبة الستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالتن فهو ينظر يف استخدام
التقنية إ ا ر
اايط عىل الطلبة استخدامها أو إن فانوا مستطيعون استخدام األدوات التقنية تكمال النشاط.
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يىل يمثل استخدام الطلبة للتقنية؟
هل ما ي
ال:
نعم:
ينجز الطلبة نشاط الرياضيات باستخدام
برنامج جداول البيانات اكسل .Excel
يتعلم الطلبة عن انقسام الخاليا باستخدام
برنامج محاكاة الستكشاف هذه العملية.
مستخدم الطلبة مايكروسوفت ون نوت
 Microsoft OneNoteلتحرير كتاباتهمن
وتتبع التغييات الخاصة بهم أثناء تقدمهم.

ينجز الطلبة نشاط الرياضيات باستخدام
ر
الت قام المعلم بطباعتها من
أوراق العمل ي
الحاسوب.
يتعلم الطلبة عن انقسام الخاليا من خالل
مشاهدة المعلم وهو مستخدم برنامج محاكاة
للعملية.
مستخدم المعلم برنامج مايكروسوفت ون
نوت  Microsoft OneNoteلعمل
تغييات وتتبعها لكتابات الطلبة.

يحدث بناء المعرفة عندما يولد الطلبة أفكار ومفاهيم جديدة عليهمن من خالل التفسي أو التحليل أو ر
اليكيب أو
التقييم.
التعليم يتطلب من الطلبة استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت بطرق
ويدرس هذا الجزء ما إ ا فان النشاط
ي
مباش أو غي ر
تقدم بناء المعرفةن سواء كشكل ر
مباش.
تقدم تقنية المعلومات واالتصاالت بناء المعرفة يف الحاالت التالية:
• عندما مستخدم الطلبة تقنيات المعلومات واالتصاالت كشكل ر
مباش يف الجزء الخاص ببناء المعرفة من النشاط
التعليم .عىل سبيل المثالن مستخدم الطلبة جهام الحاسب لتحليل معلومات علمية.
ي
• عندما مستخدم الطلبة تقنيات المعلومات واالتصاالت كشكل غي ر
مباش لدعم بناء المعرفةن من خالل
استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت الستكمال خطوة واحدة من النشاطن ومن ثم استخدام المعلومات
الناتجة من هذه الخطوة يف الجزء الخاص ببناء المعرفة من النشاط .عىل سبيل المثالن قد يبحث الطالب
ر
ر
اتنينتن
"تويي" عن مصطلحات متعلقة باألحداث الجارية ثم يقوم بتحليل ردود الناس خارج
عىل
ر
ر
الت حصلوا عليها من تويي تهدم نتافج تحليلهمن لذلك نستطيع القول ان استخدام تقنيات
المعلومات ي
المعلومات واالتصاالت يدعم بناء المعرفة.
ليم
• يجب أن يرتبط استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت  -لدعم بناء المعرفة  -بأهداف النشاط التع ي
االىل.عىل سبيل المثالن قد يتعلم الطلبة برنامج بور بوينت PowerPoint
وليس بهدف تعلم مهارات الحاسب ي
نعتي لك بناء للمعرفة باستخدام تقنيات
ألنهم يريدون انشاء عرض
لك ر
تقديم لمادة التاري ــخن ولكن ي
ي
المعلومات واالتصاالتن يجب أن مساعدهم استخدام برنامج بوربوينت  PowerPointعىل تعميق فهمهم
لألفكار التاريخيةن وليس فقط تنمية مهاراتهم باستخدام البور بوينت.
ر
يعتي بناء معرفة أيضان فقد تم تصميم بعض أنشطة التعلم
تقييم موارد اتنينت المرتبطة باألهداف التعليمية ر
لمساعدة الطلبة ليكونوا مستخدمي أ كياء و وي أخالق عالية عىل ر
اتنينت بدل من أن يصبحوا مستهلكي فقط
للمعلومات .عىل سبيل المثالن قد يطلب من الطلبة ايجاد عدة مقاالت حول موضوع معي وتقييم مصداقيتها قبل
نبىع االعتماد عليها.
أن يحددوا أي المعلومات ي ي
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هل مستخدم هذا الطالب دعم بناء المعرفة؟
ال:
نعم:
مستخدم الطلبة برنامج جداول البيانات
اكسل لتحليل نتافج تجربة ما.
مستخدم الطلبة برنامج محاكاة لدراسة
كيفية تشكل النجوم.
مستخدم الطلبة برنامج الخرافط الذهنية
لعمل مخطط ر
ميابط ورسوم بيانية للرواية
ر
الت يقرؤونها يف مادة األدب.
ي
مستخدم الطلبة لعبة ( )Minecraftلقيادة
ّ
السياراتن والتعرف عىل اثار الرسافل النصية
أثناء القيادة.

مستخدم الطلبة برنامج جداول البيانات
اكسل للجمع.
مشاهد الطلبة رشيط فيديو حول كيفية
تشكل النجوم.
مستخدم الطلبة برنامج الخرافط الذهنية
ر
الت
لعمل قافمة من الشخصيات يف الرواية ي
يقرؤونها يف مادة األدب.
يلعب الطالب لعبة ()Minecraft

مستخدم الطلبة برنامج مايكروسوفت ون
يكتب الطلبة مقال عىل جهام فمبيوترن
نوت  Microsoft OneNoteلطباعة مقال
و لك باستخدام برنامج مايكروسوفت ون
نوت  Microsoft OneNoteللمساعدة يف كتبوه.
كتان.
تنظيم وتجميع أفكارهم كشكل ر ي
مستخدم الطلبة برنامج الحاسبة للرسوم
يقوم الطلبة باستخدام برنامج الحاسبة
البيانية  Microsoft Mathematicsالعمل
للرسوم البيانية Microsoft
مثلثات عن طريق ادخال درجات الزوايا
 Mathematicsب دخال درجات الزوايان
ر
والت مجموعها يصل إىل  180درجة( .لم
ومحاولة معرفة مجموع درجات الزوايا يف
ي
يتعلم الطلبة عن المثلثات مسبقا).
المثلث( .لم يتعلم الطلبة عن المثلثات
مسبقا).
مستخدم الطلبة فاميات فيديو ألجراء
مستخدم الطلبة فاميات فيديو تجراء
مقابالت مع افراد عافلة للتحدث عن حدث مقابالت مع افراد عافلة للتحدث عن حدث
تاريخ ومن ثم يعرضون هذا الفيديو
تاريخ ومن ثم كتابة مقال يمثل وجهات
ي
ي
المسجل.
النظر المختلفة.

هل استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت ضوري لبناء المعرفة وال يتم بدونها؟
ر
الت تكون مستحيلة أو
يكون استخدام التقنية متطلبا لبناء المعرفة عندما تسمح للطلبة بالقيام بأنشطة بناء المعرفة ي
غي عملية دون استخدام التقنية .عىل سبيل المثالن قد يطلب من الطلبة التواصل مع طلبة يف بلد اخر عىل مد
ر
ون الطلبة من بناء المعرفةن أنهم
وف هذه الحالةن يمكن ر
الييد اتلكي ي
أسبوعي لبحث تأثي الجفاف عىل مجتمعهمن ي
الييدية العادية ستكون غي عملية يف هذا
ال مستطيعون بناءها بدون تقنيات المعلومات واالتصاالت ألن الرسافل ر
ر
ون ضوري لبناء هذه المعرفة.
الوقت القصين لذلك فأن استخدام ر
الييد اتلكي ي
العديد من أنشطة بناء المعرفة قد ال تحتاج استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .عىل سبيل المثالن طلب من
الطلبة البحث عن معلومات تتعلق بالنظام البيت ر
لعش بلدان ومن ثم تصنيفها إىل نما ج مختلفةن فإ ا استخدم الطلبة
ي
ر
اتنينت يف هذا النشاطن فانهم سيقومون ب نشاء معرفةن ولكن لك ليس ضوريا يف النشاط :وسوف يكونون قادرين
عىل تحقيق نفس االهداف التعليمية بدون استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت من خالل استخدام الكتب من
المكتبة.
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هل استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت ضوري لبناء المعرفة؟
ال:
نعم:
اتنينت للبحث عن مقالة يقرأ الطلبة صحيفة محلية عىل ر
مستخدم الطلبة ر
اتنينت
حاىل ويقومون بتحليل
صفية عن حدث يحصل حاليا يف ثالثة
للبحث عن حدث ي
ثالث قصص وجدوهان ربما تكون الصحيفة
بلدان مختلفةن ويقومون بتحليل مد
المحلية متاحة للطلبة يف صورة ورقية.
تشابه أو اختالف وجهات النظر .لتتوفر
الصحف من البلدان االخر يف صورة ورقية
يف هذه المدرسة.
مستخدم الطلبة جدول البيانات "إكسل"
مستخدم الطلبة برنامج محاكاة حاسوبية
لدراسة كيفية تشكل النجوم .مساعد برنامج لعمل حسابات كسيطة مستخدمونها لتحليل
المحاكاة عىل تعميق معرفة الطلبة بأحداث بيانات .ويمكن أيضا أن تتم الحسابات يدويا.
ال يمكن مشاهدتها بالعي المجردة.
ر
يعتي الطلبة منشئي لمنتجات تقنيات المعلومات
إنشاء منتج تقنية المعلومات واالتصاالت لجمهور
حقيق :ر
ي
ر
الت يمكن لألخرين استخدامها .عىل
واالتصاالت عندما يقومون بعمل منتجات تقنيات المعلومات واالتصاالت ي
سبيل المثالن إ ا قام الطلبة بتسجيل بودفاست وجعلوه متاحا عىل ابكة ر
اتنينتن فانهم بذلك يقومون ب نتاج
التعليمن ويمكن
منتج تقنيات المعلومات واالتصاالت يمكن لألخرين استخدامهن ويستمر المنتج إىل ما بعد النشاط
ي
الخارج.
استخدامه أو االستفادة منه بواسطة الجمهور
ر ي
عندما يقوم الطلبة بدور المصممي لمنتجات تقنيات المعلومات فان هذه التقنيات تدعم لهم يف حل المشكالت
ر
ر
ر
الت
الحقيقن ويجب أن يكون لد الطلبة جمهور
واالبتكار يف العالم
حقيق مثل المجتمع الذي يحتاج إىل المعلومات ي
ي
ي
ر
الت
يوفرها البودفاست الذي أنشأوهن أو الطلبة األصغر سنا الذين سيتعلمون عن الوقاية من االمراض من المحاكاة ي
يقوم الطلبة بانشافها .وأثناء التصميم يجب عىل الطلبة تلبية احتياجات ورغبات هذا الجمهور .يفضل (وليس رشطا)
ان مستخدم المنتج فعال من قبل الجمهور المستهدف .والطلبة الذين ينشؤون منتجا مع عدم وجود جمهور معي
يصنفون فمصممي وفق هذا التعريف.
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ر
حقيق؟
يعتي الطلبة منشئي لمنتج تقنيات المعلومات واالتصاالت لجمهور
هل ر
ي
ال:
نعم:
يف فصل برمجة الحاسبن مستخدم الطلبة
برنامج توتش ديفيلوب TouchDevelop
لتصميم وبرمجة تطبيق هاتف يك يمكنه أن
يبت
مساعد كبار السن يف حياتهم اليومية .ي
الطلبة المعرفة رليمجة الحاسبن ويجب أن
يدرسوا احتياجات كبار السن من أجل انشاء
تطبيق مفيد لهم.
ر
ينش الطلبة ملفات فيديو للمقابالت
ر
الت قاموا بها مع أفراد المجتمع
الخاصة ي
ر
يون
والت ستبث يف برنامج تلف ي
المحىل ي
ي
بقناة محلية عن "مجتمعنا" .يجب عىل
الطلبة مراعاة اهتمامات الجمهور بالتلف يون
ر
اليامج التلف يونية عىل
واالليام بقواني ر
سبيل المثال (حدود الوقت).
مستخدم الطلبة ر
اتنينت للبحث والتواصل
منتخ المواد الغذافية المحلية ثم
مع ر ي
يطورون تطبيقا لمساعدة االش يف
مجتمعهم عىل اتخا خيارات أ ر
كي محلية
عند رشاء المواد الغذافية .يجب عىل الطلبة
تصميم التطبيق بحيث يكون سهل المنال
واالستعمال من جانب االش المحلية.

ر
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يف فصل برمجة الحاسبن مستخدم الطلبة
برنامج توتش ديفيلوب TouchDevelop
ليمجة تطبيق هاتف ك يجعل الهاتف يهير
ر
ي
يبت الطلبة
فلما التقط المستخدم صورة .ي
المعرفة ربيمجة الحاسبن لكنهم لم ينظروا
إىل احتياجات أي من المستخدمي
النهافيي.
ر
ينش الطلبة ملفات فيديو للمقابالت مع
المحىل ويقدمونها إىل المعلم
أعضاء المجتمع
ي
ضمن مهام نهاية العام .ال يحتاج الطلبة إىل
تصميم مخصص لجمهور معي.

ر
منتخ
مستخدم الطلبة اتنينت للبحث عن ر ي
ر
الت
االغذية المحلية ويكتبون تقرير بالنتافج ي
توصلوا اليها ثم يتم تقديمها إىل المعلم.
ر
لينش الطلبة منتجات تقنية وال يأخذ
باالعتبار احتياجات جمهور معي.
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استخدام التقنية للتعلم:
التعليم أو األداء للطلبة:
خطوات تقييم النشاط
ي
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موضوعات
الوحدة

متطلبات
التنفيذ

مدة الوحدة

الوحدة الثانية
ر
الذان
 مفهوم التنظيمي
 أساليب العرض والتواصل للطالب التعريف بمجتمع مايكروسوفت للمعلميمكتت
 جهام حاسب يآىل محمول آو ر ي
 جهام عرض البيانات(Data Projector). سبورة ورقية وأوراق سبورة ورقية وأقالم الكتابة عليها. اتصال كشبكة راتنينت
 حساب أوفيس 365 صحف حافطية ومواد تثبيت الصحف الحافطية. ٢٤٠ -دقيقة

41

نشاط رقم ١/١/٢

تقن،
تمت االستعانة بك كخبب ي
لتحسي توظيف التقنية يف إحدى
إدارات التعليم وتعزيز تعلم
الطالب باالعتماد عىل استخدام
التقنية والمعلومات ،ما أبرز

الزمن  ٤٠د
نوع النشاط

توصياتك؟

جماع
ي
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مادة إثرافية رقم ١/١/٢

التنظيم الذاتي
التعليم طويل األجل؟ هل يخطط ويقيم الطلبة عملهم ،وهل يراجعون عملهم
الرئيس :هل النشاط
السؤال
ي
ي
عىل أساس التغذية الراجعة؟
نظرة عامة
يتطلب عالم اليوم المعقد مفكرين ومتعلمي مستطيعون تنظيم أنفسهم وتحمل المسؤولية عن حياتهم وعملهمن
وعن تعلمهم المستمر.
ويتطلب أفراد يمكنهم مراقبة عملهم واالستفادة من التغذية الراجعة لتطوير منتجات عملهم.
يف معظم الفصول الدراسية التقليدية ينظم المعلمون عمل الطلبةن ويقومون بتوجيههم لتحديد ما يجب القيام به
عىل وجه التحديدن ثم مراقبة التنفيذ .ولخلق فرص للطلبة ليكونوا قادرين عىل النجاح والتفوق يف بيئات القرن
الحادي وا ر
لعشينن يجب عىل المعلمي اتاحة الفرصة للطلبة للعمل باستقاللية بحيث يخططون عملهم بنفسهمن
ر
والعشين.
ويصممون المنتجات ويستخدمون التغذية الراجعة لتحسي جودة هذه المنتجاتن بالحادي
الت تعط الفرصة للطلبة لتنمية مهارات التنظيم ر
الذان يجب أن تستمر ر
ر
لفية فافية لتتيح للطلبة
ي
االنشطة التعليمية ي
ي
الفرصة لتخطيط العمل عىل مدة فافيةن مساعد المعلم الطلبة عىل تقييم جودة العمل ربيويدهم بمعايي التقييم
للمنتج عند بداية ر
المشوعن يعزم المعلم هذه المهارات ب عطاء الفرصة للطلبة للعمل يف مجموعات بحيث يتحملون
وف
فيها المسؤولية لتومي ــع االدوار والمهام عىل أعضاء المجموعة باتضافة لتحديد المدة الزمنية لنجام المهمة .ي
كي نجاحا ر
النشطة التعليمية اال ر
يتلق الطلبة تعليقات داعمة للتقدم نحو تحقيق أهداف التعلم الواضحةن وتتاح لهم
الفرصة للعمل عىل هذه التعليقات لتحسي عملهم قبل أن يصبح نهافيا.
ينطوي التنظيم ر
الت أصبحت متطورة عىل نحو ر
ر
ميايد ألنها تتطور مع مرور الوقتن
ي
الذان عىل مجموعة من المهارات ي
ر
الذان إىل توجيه أ ر
كي وضوحان ومع مرور الوقت
اسن قد يحتاج الطلبة الجدد عىل التنظيم
ي
ي
وف بداية الفصل الدر ي
يمكن أن يكون لك هدفا للمعلمي لتسليم الطلبة تدريجيا الم يد من المسؤولية عن عملية التعلم الخاصة بهم.

األفكار الرفيسية:
يعتي النشاط التعليم طويل االجل :إ ا فان الطلبة يعملون عليه ر
لفية فافية من الوقتن إ ا تم االنتهاء من النشاط
ر
ي
خالل حصة صفية واحدة فليس هنا وقت فاف للطلبة لتخطيط عملهم وتحسي جودة المنتجن فطول الوقت
ر
الذان( .عىل االقل أسبوع فامل)
أساس تعطاء الطلبة الفرصة للتنظيم
رشط
ي
ي
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هل نشاط التعلم هذا طويل االجل؟
ال:
نعم:
ر
بدفي مسجلون فيه يوثق الطلبة ما يأ فلون يف يومي
يحتفظ الطلبة
مختلفي.
الغذان عىل مد أسبوع.
نظامهم
ي
تحديد األهداف التعليمية :ما الذي يمكن أن تعلمه يف هذا النشاط وكيف يمكن لهذه األهداف أن تتناسب مع التعلم
تقبىل.
السابق والمس ي
ر
الت سيتم النظر فيها لتحديد ما إ ا فان قد تم تحقيق أهداف
ه العوامل ي
تحديد معايي النجاح (معايي التقييم) :ي
التعلم :دليل تقدم ونجاح الطالب يف نشاط التعلم.
بالتاىل مستطيعون
عند إعطاء الطلبة معايي التقييم مسبقا فذلك يمكنهم من تقييم جودة العمل خالل التنفيذ ف
ي
تقييم ادافهم وتحسينه قبل تقديمه إىل المعلم.
وقد يوفر المعلم أهداف للتعلم ومعايي النجاح المرتبطة بها للطلبةن أو قد يناقش الطلبة أهداف التعلم ويحددوا
ليم
معايي النجاح بنفسهم مما يعزم ملكية الطلبة للنشاطن
ر
ويعتي فهم هذه المعايي يف وقت مبكر من النشاط التع ي
ر
الذان.
رشطا مهما لحصول الطلبة عىل فرصة التنظيم
ي
التخطيط :عندما يضع الطلبة خطة العمل فإنهم يتخذون قرارات تتعلق بجدول العمل والخطوات المتبعة لتنفيذ
يىل:
المهماتن وقد مشمل تخطيط أعمالهم عىل ما ي
• كيف :تبسط المهمة المعقدة إىل مهمات فرعية.
ر
ممت لعملهم ويضعون مواعيد نهافية لكل مهمة
• مت :يضع الطلبة جدول ي
• من :تقسيم العمل فيما بينهم وتحديد المهام الموفلة لكل اخص.
ر
اس.
الت ستتم داخل أو خارج مبت المدرسة أو اليوم الدر ي
• أين :يقرر الطلبة أجزاء العمل ي

إ ا فانت المهمة طويلة المدة لكن المعلم قام ب عطاء الطلبة التعليمات وحدد المدة الزمنية لتنفيذها واقترص دور
يعت أن الطلبة قد قاموا بعملية التخطيط.
الطلبة عىل اتخا قرارات تتعلق بمحاور كسيطة وصغية للمهمة فهذا ال ي
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هل يخطط هؤالء الطلبة عملهم الخاص بهم؟
ال:
نعم:
ليم:
النشاط التع ي
يقرر الطلبة بأنفسهم من يحدد المعلم دور فل
يعمل الطلبة يف
مجموعات ر
طالب يف المجموعة.
وف أي
ألكي من
سيقوم بالبحث ي
المواضيع ومن الذي
أسبوعي للبحث عن
أسباب تغي المناخ ومن سيتكلم خالل المناظرة
ر
الت
ثم يجرون مناظرة
حول باتضافة إىل النقاط ي
ر
سيطرحونها يف المناظرة.
باف
هذا الموضوع مع ي
طلبة الصف.
يتبع الطلبة الخطوات
يحدد الطلبة المواعيد
الزمت الذي
والجدول
النهافية تنهاء البحث
ي
ر
حدده المعلم.
الت
ولكتابة النقاط ي
سيطرحونها وأوقات
التدريب عىل المناظرة.
لد الطلبة الفرصة لمراجعة عملهم ي
بناء عىل التغذية الراجعة عندما يتم تقديم هذه التعليقات واستخدامها كشكل
صحيح لتحسي العمل قبل تقديمه أو وضعه يف صيغته النهافية.
قد تأ ر ين التغذية الراجعة من المعلم أو من األقرانن وقد يكون أمام الطلبة أيضا فرصة لمراجعة عملهم بناء عىل
مراجعتهم لعملهم.
ي
يمكن أن يكون التقييم واحدا من أهم المؤثرات عىل تحسي عملية التعلمن فالتغذية الراجعة الفعالة تساعد الطلبة
عىل معالجة الفجوة بي األداء الحاىل وأهداف األداءن انه أ ر
كي من مجرد ثناء ألن تعليقات مثل "عمل جيد" أو
ي
"عمل عظيم" ال تقدم الكثي لمساعدة الطالب عىل فهم ما مشكل العمل العظيم .والتغذية الراجعة الفعالة تتمي
بأنها:
تخي الطالب بالتحديد ما إ ا فان مسي عىل ما يرامن وتقدم توجيهات محددة للمساعدة يف تطوير التعلم إىل
•
ر
االمام
• تتصل ر
مباشة بأهداف التعلم ومعايي النجاح.
• تساعد الطالب عىل مالحظة تقدمه يف العملية التعلمية.
• تؤدي إىل التفكي يف الخطوات التالية والتخطيط لها.

استخدام  OneNoteيف التعليم

45

هل لد هؤالء الطلبة فرصة لمراجعة العمل استنادا إىل التغذية الراجعة؟
ال:
نعم:
نشاط التعلم:
ر
ينش الطلبة النسخة
يتعلم الطلبة عن الحفا بعد إنشاء النسخة
االوىل من االلعاب ليلعب
التجريبية من اللعبةن
عىل البيئة وينشئون
ي
بها ممالؤهمن دون
يتبادل الطلبة االلعاب
ألعابا يف برنامج كودو
ر
لتلق أو
 Koduلتصميم االلعاب مع رشفافهم ويعطون
إتاحة الفرصة ي
ر
اتلكيونية حيث يتخذ لبعضهم التغذية الراجعة تطبيق التغذية الراجعة
لتحسي االلعاب قبل
الالعبون قرارات للحفا
تسليمها.
عىل البيئة.
ي
ر
يقوم الطلبة بعمل
يتدرب الطلبة عىل
ينش الطلبة عروضا
النهان دون أي
العرض
تقديمية حول موضوع ما العروض التقديميةن
ي
ر
يف تاري ــخ العالم.
تلق
ويتلقون المالحظات من فرصة للتدريبن أو ي
التغذية الراجعةن أو
المعلم ومن ممالفهمن
المراجعة.
وينقحون عرضهم
التقديم استنادا إىل
ي
التعليقات قبل عمل
النهان.
العرض
ي
ال مستخدم الطلبة
يكتب الطلبة مقالة ليتم مستخدم الطلبة
تقييمها بناء عىل معايي المعايي لتقييم مسودات المعايي اال بعد حصولهم
عىل درجات المقاالتن
المقالة الخاصة بهم
مشاركها المعلم مع
ليعرفوا لما ا حصلوا عىل
الطلبة يف بداية النشاط ويقومون بعمل
درجة معينة.
المراجعة.
ليم.
التع ي
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ر
الذان:
التنظيم
ي
التعليم أو األداء للطلبة:
خطوات تقييم النشاط
ي
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نشاط رقم ٢/١/٢
كلف األستاذ خالد طالب الصف األول ثانوي
بإنشاء عرض لموضوع من موضوعات مادة
العلوم عب برنامج Skype
تفصيىل ،ثم
وأسند األدوار لكل طالب بشكل
ي
قام بدعوة مدير المدرسة وأولياء أمور الطالب
وذلك فور انتهاء الطالب من إعداد المادة
التعليم؟
العلمية ما مالحظاتك عىل النشاط
ي
وما ر
مقبحاتك؟
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مادة إثرافية رقم٢/١/٢

أساليب العرض والتواصل بمهارة
ئيس :هل يتطلب من الطلبة عرض آرائهم بشأن مفهوم أو قضية ما؟ هل يجب عليهم دعم عرضهم
السؤال الر ي
باألدلة وأخذ جمهور معي باالعتبار عند تصميمه؟
نظرة عامة
ر
ر
والعشين ساهمت التقنية يف
وف القرن الحادي
تقع مهارة العرض والتواصل يف صميم جميع أاكال التفاعل البشين ي
ايجاد وسافل جديدة للتواصل فمنطوقةن ومكتوبةن ومرفية ومتعددة الوسافط أيضا يف صورة مطبوعة أو رقميةن و ات
وف وسافل التواصل المعاضة غالبا ما ينظر إىل عملية العرض والتواصل
نطاق أوسع وحواجز أقل من أي وقت مض .ي
النهانن فما ان الصور الرقمية وأساليب التواصل االقل
الفعالة مع الجمهور عىل أنها ات أهمية مساوية ألهمية المنتج
ي
ر
ر
ر
وتنتش أ كي من ي قبل .ونتيجة
تعت أن تلك المنتجات ستستمر لفية أطول
رسمية) أدوات التواصل
االجتماع ( ي
ي
لكل لك فلم تعد الحاجة لمهارات العرض والتواصل الفعال تقترص عىل حصة اللغة او تخصص الصحافةن من المهم
ر
المحام إىل
الت رتياوح من عامل المكتب إىل
للطلبة يف جميع مجاالت الدراسة االكاديميةن ي
ي
وف االدوار المستقبلية ي
العالمن أن يكونوا قادرين عىل التواصل بوضوح واقناع امام مجموعة متنوعة من الجماهي واالفرادن والقدرة عىل عرض
رأيهم او وجهة نظرهم بطريقة واضحة ومقنعة.
التعليم يتطلب من الطلبة القيام بعرض موسع أو متعدد الوسافطن وما إ ا فان
يدرس هذا الجزء ما إ ا فان النشاط
ي
ر
ر
وف االنشطة التعليمية المتمية
العرض يجب اثباتهن مع رشح
الت يعرضها الطلبةن ي
منطق أو أمثلة أو أدلة تقدم الفكرة ي
ي
تتطلب من الطلبة توجيه عرضهم لجمهور معي.
ر
والعشين أاكال عديدة ومختلفةن عىل سبيل المثالن كجزء
يمكن أن يتخذ التواصل وأسلوب العرض يف القرن الحادي
وف هذا الجزء من التدريب ليكز عىل نقا
ليم قد يجري الطلبة مناقشة مع مميل أخر عىل سك رايبن ي
من النشاط التع ي
ر
الت تتطلب من
الطلبة يف الصف غي
الرسمن سواء فان وجها لوجه أو بطريقة الكيونيةن وانما نركز عىل االنشطة ي
ي
والييد
الطلبة التعبي عن أفكارهم كشكل دافم :مثل العرض
التقديمن البودفاستن الفيديون الوثيقة المكتوبةن ر
ي
ر
ونن وما إىل لك .وكذلك عروض االلقاء (عىل سبيل المثالن فقرة مشحية او المناظرة) ندر أن وسافل التواصل
اتلكي
ي
ر
تعتي أيضا من أدوات التواصل الهامةن ولكن استخدام سكايب سيكون له نتافج
االجتماع (فيس بو وتويي وغيها) ر
ي
:
مرتبطة باألهداف التعليمية للنشاط هل ينتج الطلبة ملخص لما تعلموه من خالل سكايبن أو مستخدمون هذه
النهان الذي ينشئونه؟ يقيم هذا النمو ج متطلبات التواصل والعرض بفاعلية للخروج بمنتجات أو
المعرفة يف المنتج
ي
نتافج عمل الطلبة.
االفكار الرفيسية:
تقديمن
انشانن عرض
العرض الموسع :يتحقق لك عندما يتطلب النشاط من الطلبة إنتاج أدوات عرض (موضوع
ي
ي
فيديون مشحية )...تمثل مجموعة من االفكار الم ريابطةن وليس مجرد فكرة واحدة كسيطةن وبمقارنة لك باألعمال
وف وسافط العرض المرفية
ا
لمكتوبة فان العرض الموسع يعادل فقرة فاملة أو موضوع فامل وليس مجرد جملة ر أو عبارةن ي
ر
تقديم
أو اتلكيونيةن قد يتخذ العرض الموسع اكل فيلم أو بودفاست (عرض عىل اتنينت)ن أو صفحة من عرض
ي
توضح أو تربط بي عدة أفكار.
ر
اع
الرسالة النصية الواحدة أو التغريدة عىل تويي ليست عرضا موسعا .إ ا اار الطلبة يف أدوات التواصل االجتم ي
ر
ر
الت ناقشوها.
اتلكيونيةن فهذا ر
يعتي عرضا موسعا فقط إ ا فان يحقق نتيجة تفرض عىل الطلبة توصيل االفكار ي
ر
الت نشأت) ولينظر اىل مدة الدرداة
عىل رسبيل المثال (إنتاج توثيق لما تعلموه أو الخطوات القادمة لحل القضية ي
اتلكيونية يف تقييم العرض الموسع.
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هل نشاط التعلم هذا يتطلب عرضا موسعا؟
ال:
نعم:
مستضيف الطلبة ( webinarمحاضة عىل مشار الطلبة يف ( webinarمحاضة عىل
ر
ر
اتنينت) حيث مستمعون إىل عروض من
اتنينت) حيث يعرضون مواضيع مختلفة
عن مدينتهم ألقرانهم يف المدن الشقيقة ثم أقرانهم من المدن الشقيقة ثم بعد لك
مسألون أسئلة المتابعة.
يجيبون عىل أسئلة المتابعة.
يكتب الطلبة مقال موسع ر
لشح واثبات الحل يحل الطلبة المشكلة الهندسيةن ولكن ال
يكتبون أي إثبات.
لمشكلة هندسية.
ي
ي
ي
يكتب الطلبة رسالة إىل محرر جريدة ردا عىل يضع الطلبة تعليقا من جملة واحدة ردا عىل
مقالة إخبارية أخية اختاروها.
مقالة إخبارية اختاروها.
عي سكايب مع نظرافهم
عي سكايب مع نظرافهم يجري الطلبة محادثة ر
يجري الطلبة محادثة ر
ر
الت
من مدرسة أخر لوضع خطة للعرض الذي من مدرسة أخر للتحدث عن القصيدة ي
ي
ر
الت قرؤها .قرؤها.
سوف يؤدونه معا عن القصيدة ي
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ر
ر
الت تستخدم تيصال
يكون العرض متعدد الوسافط عندما يتضمن أكي من نوع واحد من أنماط أو أدوات العرض ي
رسالة متماسكةن عىل سبيل المثالن قد ر
تقديم يجمع بي الفيديو والنصن أو قد يقوم بتضمي
ينش الطالب عرض
ي
وتعتي العروض متعددة الوسافط فقط إ ا فانت عناض العمل تنتج معا رسالة أقو من
صورة يف مقال عىل مدونةن
ر
استخدام عنرص وحده.
ر
الت سوف مستخدمونها بنفسهم للعرضن
يم يقدم للطلبة الفرصة الختيار االداة أو األدوات ي
إ ا فان النشاط التعل ي
فنعتي لك فرصة للعرض متعدد الوسافط.
ر
هل هذا العرض متعدد الوسافط؟
نعم:

ال:

ر
ر
ر
لالخياع الجديد.
ينش الطلبة اعالنا ا اعيا
ينش الطلبة اعالنا مطبوعا أو ا اعيا أو
تلف يونيا ال ر
م للطلبة أي خيار
خياعهم الجديد .مسمح نشاط
ليعط النشاط التعلي ي
ي
فيما يتعلق بأداة العرضن أو مسمح
التعلم للطلبة باختيار أي نوع من وسافل
باستخدام أدوات العرض متعددة الوسافط.
العرض يرونه مناس يبا.
مختي
يكتب الطلبة التقارير المخت ريية عن تجربة يكتب الطلبة التقارير المخ رتيية عن
ر
العلوم حول كثافة المادةن ويشمل لك
العلوم حول كثافة المادةن ويشمل لك
النص المكتوب فقط .ويتطلب النشاط
النص المكتوب واالدلة البرصية لما رآه
يم نمط واحد فقط لوسافط العرض.
الطلبة يف تجربتهم (مثل الرسومات أو
التعل ي
الصور لعرض البيانات الحقيقية) .يتطلب
ليم أنماط متعددة للوسافط
النشاط التع ي
ر
تعمل معا لتقديم وصف أكي امولية
للتجربة.
ينتج الطلبة بودفاست حول اتعصار لمادة
ينتج الطلبة موضوع يف مدونة حول
الجغرافيان ويشمل لك النص المكتوب
اتعصار لمادة الجغرافيان ويشمل لك
ي
ر
ر
ي
.
ه نفسها
لقصة
ا
الصون
لبودفاست
وا
مرن
أو
صون
وملف
ف
للظرو
ا
كتابي
ا
وصف
ي
ي
ي
ي
النض) أو
نامج
الي
(ف
مكتوبة
فانت
اء
سو
متعددة
أنماط
ضاف .يتطلب نشاط التعلم
ر
ي
إ ي
ي
للوسافط تضافة عمق لوصف الطلبة.
منطوقة ( يف البودفاست) ليتم استخدام
وسافط متعددة لتحسي محتو العرض.
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أدلة داعمة :يجب أن يتطلب النشاط من الطلبة اح أفكارهم ودم أطروحتهم فرضيا ام بحقافق وادلة أو أمثلة.
تعتي "االطروحة" ادعاءات أو فرضية أو استنتاج أو رأين ويجب أن يكون لد الطلبة
الينامج
التدريتن ر
بالنسبة لهذا ر
ري
أطروحة عندما يطلب منهم أن يقدموا وجهة نظرهمن وأن يقدموا توقعاتهم الخاصةن أو مستخلصوا نتافج من مجموعة
من الحقافقن فما يتطلب العرض دليال إ ا فان عىل الطلبة أن يعرضوا وجهة نظرهم أو يقدموا الوقافع المؤيدة أو المثلةن
ر
الت يقدمونها.
ويجب أن تكون االدلة فافية لدعم االطروحة ي
ليم يتطلب أدلة داعمة؟
هل هذا ا لنشاط التع ي
ال:
نعم:
يجب عىل الطلبة كتابة مقال عن ظاهرة
يجب عىل الطلبة كتابة مقال حول مضار
االحتباس الحراري .يمكن للطلبة استكمال
ظاهرة االحتباس الحراري .يتطلب النشاط
التعليم من الطلبة تأ كيد فرضية معينة حول هذا النشاط بمجموعة من الحقافقن وليس
ي
االحتباس الحراري والدفاع عنها.
من الرصوري أن يؤيدوا ويدعموا أي ادعاءن
أو فرضيةن أو استنتاج معي.
يجب عىل الطلبة ااتقاق معادلة رياضية.
يجب عىل الطلبة وصف ااتقاقهم لمعادلة
يمكن للطلبة حساب المعادلة دون أن
ليم من الطلبة
رياضية .يطلب النشاط التع ي
ر
ر
يوضحوا منطقهم.
الت
شح المنطق الذي أوصلهم إىل النتيجة ي
وجدوها.
يجب عىل الطلبة كتابة موضوع بمدونة حول يجب عىل الطلبة كتابة موضوع بمدونة
المتنت مع أمثلة لشد قافمة المواضيع الرفيسية لقصيدة
المواضيع الرفيسية لقصيدة
ري
المتنت .ليس مطلوبا من الطلبة رتيير
من القصيدة لتوضيح وجهة نظرهم .يطلب
ري
ر
المقيحة بأمثلة .موضوعاتهم بأدلة من القصيدة.
من الطلبة دعم موضوعاتهم
يجب عىل الطلبة توثيق يوم يف حياة اخصية يجب عىل الطلبة توثيق يوم يف حياة
اخصية يف قصةن ويجب أن يصفوا اليوم
يف قصةن ويجب أن يحددوا وجهة نظر أو
تصور للقصة المتخيلةن ويصف واليوم بدقة بدقة تاريخية .ليتطلب نشاط التعلم من
الطلبة أن يثبتوا أو يدعموا تصور معي.
تاريخية لدعم هذا التصور .يتطلب نشاط
التعلم من الطلبة استخدام المعلومات
التاريخية كدليل لدعم وجهة نظرهم.
يقوم الطلبة بتصوير أنفسهم وهم يقومون
يقوم الطلبة بتصوير أنفسهم وهم يقومون
بحل مشكلة رياضيةن ويثبتون الخطوات
بحل مشكلة رياضيةن بما يف لك الخطوات
ر
ر
التعليم من
الت اتخذوها .يتطلب النشاط
وتييراتهم .يتطلب النشاط
الت اتخذوها ر
ي
ي
ي
الطلبة أن يرووا اجراءات الحل فقط.
التعليم من الطلبة رشح فل من اجراءات
ي
الحل وطريقة التفكي.
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يطلب من الطلبة تصميم العروض لجمهور معي ويجب التأ كد من أن عرضهم مناسب لنوع محدد من القراءن أو
المستمعين أو المشاهدينن أو غيهمن وال يكق تواصل الطلبة بالجمهور العام عي ابكة ر
اتنينتن بل يجب أن يأخذوا
ر
ي
بعي االعتبار مجموعة محددة ومراعاة احتياجاها الخاصة من أجل تشكيل عرضهم كشكل مناسب.
عندما يتواصلون مع جمهور معي لعرض اطروحتهم او منتجهمن يجب عىل الطلبة تحديد األدوات أو المحتو أو
ر
الت يمكن للجمهور المستهدف
النمط الذي سيستخدمونه للتواصل مع الجمهور .وقد يطلب منهم معرفة األدوات ي
ر
الت يجب أن تقدم ليفهم الجمهور
الوصول اليها أو استخدامها كشكل منتظمن وكذلك المعلومات ات العالقة ي
أطروحتهم أو استخدام لغة رسمية أو غي رسمية لمخاطبة الجمهور.
ليم هذا المعيار يجب عليه أن يحدد جمهورا معينان أو قد مسمح للطلبة باختيار جمهورهم
يك يحقق النشاط التع ي
الخاص .ر
والشط هو أنه يجب عىل الطلبة تطوير العرض مع أخذ هذا الجمهور بعي االعتبارن فعىل سبيل المثالن قد
تقديم لتعليم الطلبة الصغار كيفية تقسيم الكسورن وعليهم أن يقرروا الوسيط الذي
يعمل الطلبة عىل تطوير عرض
ي
سيستخدمونه للوصول إىل هؤالء الطلبة (عىل سبيل المثالن بودفاست)ن ونوع اللغة والمحتو الذي يفهمه الطلبة.
وجد العديد من المعلمي أنه من المفيد تحديد جمهور من مختلف األعمار والخلفيات وليس طلبة فقطن من أجل
اتاحة الفرصة للطلبة للتفكي يف حاجات الجمهور من أجل العرض وما الذي سيجده الجمهور مفهوما ومثيا لالهتمام.
هل ر
مشيط عىل الطلبة تصميم عرضهم لجمهور معي؟
نعم:
يجب عىل الطلبة عمل رشيط فيديو عن
مدرس تهمن و لك باستخدام الصور واألدلة
المناسبةن ر
لليحيب بالطلبة الجدد يف السنة
الدراسية القادمة .يجب عىل الطلبة تصميم
الفيديو لمساعدة الطلبة الجدد ليشعروا بأنهم
موضع ترحيب وتشجيعهم عىل الحضور.
يجب عىل الطلبة كتابة رسالة إىل رشكة مان
ر
يقيحون فيها عمل تحسينات عىل منتج
معي .ويجب عىل الطلبة النظر يف الحجج
الت ستكون اال ر
ر
كي اقناعا
ووجهات النظر ي
ر
للشكة.
يجب عىل الطلبة تصميم معرض "الصخور
التعليم
والمعادن" للمتحف .يتطلب النشاط
ي
من الطلبة ايصال رسالة من خالل المعرضن
ر
والت يجب أن تشمل عينات من الصخور
ي
والمعادنن ووسافط مختلفة تقدم المعلومات
لجذب اهتمام الزوارن وأن يقدموا ر
نشات
توضيحية مطبوعة لزوار المعرض .يجب عىل
الطلبة تصميم عروضهم بحيث تكون مالفمة
لجمهور المتحف.
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ال:
يجب عىل الطلبة عمل رشيط فيديو عن
مدرستهمن و لك باستخدام الصور واألدلة
المناسبة .ليس هنا جمهور محدد أو
غرض معي للفيديو.

يجب عىل الطلبة كتابة مقال عن أفكارهم
لتحسي منتج معي .ال يحتاج الطلبة أن
يأخذوا جمهور معي بعي االعتبار.

يجب عىل الطلبة عمل ر
علم عن
مشوع
ي
"الصخور والمعادن" .يتطلب النشاط
ليم من الطلبة عرض معلومات
التع ي
رفيسيةن وتشمل عينات من الصخور
والمعادنن ومعلومات نصية و /أو معلومات
صوتية .سوف يقدم الطلبة ر
المشوع للمعلم
وال حاجة أن يأخذوا أي جمهور معي بعي
االعتبار.
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أساليب العرض والتواصل بمهارة:
التعليم أو األداء للطلبة:
خطوات تقييم النشاط
ي
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نشاط رقم ١/٢/٢

قم بالدخول إىل
معلم مايكروسوفت
مجتمع
ي
ثم قم بالتسجيل يف المجتمع،
واستعرض الدروس
الموجودة عىل الموقع
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الزمن  ٤٥د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم٢/١/٢

مجتمع معلمي مايكروسوفت
مكان واحد لجميع المصادر

معلم مايكروسوفت:
ما هو مجتمع
ي
هو باختصار قصص حول استفادة االخرين من التكنولوجيا يف الفصول الدراسيةن اراادات لجميع منتجات
مايكروسوفت وكيفية استخدامهان تدريبات خاصه للمعلمين دروس انشأها معلمين وموجهه للمعلمي أيضان القدرة
وخياء محليي أو من حول العالم والمناقشة معهم
عىل التواصل مع معلمي اخرين ر
معلم مايكروسوفت:
من هم
ي
المهتن أو
مدرن مايكروسوفت هم معلمون أو مدربون تابعون للحكومة أو المقاطعةن أو أخصافيون يف التطوير
ري
ي
موظفون تابعون لجهات أخر ن ِّ
يدربون المعلمي وقادة المدارس عىل استخدام التقنية بفعالية يف التدريس والتعلم.
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طريقة انشاء حساب:
 -１الدخول عىل الرابط http://education.microsoft.com

-２

الزمتن الخ
عي اكمال بيانات التسجيل فالمدينة والنطاق
اخيار نوع الحساب الذي تريد الدخول ر
ي

-３
-４

ادخال الكود المعط من المدرب واختيار submit
معلم مايكروسوفت
ميو االن انت أحد افراد مجتمع
ر
ي
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نشاط رقم ١/٢/٢

من خالل دخولك لموقع مجتمع
معلم مايكروسوفت حاول
ي
التعرف عىل أبرز الدورات
والخدمات ،ثم تعرف عىل أنواع
الشهادات ر
الن يمكنك الحصول
ي
عليها

الزمن  ٦٠د
نوع النشاط

جماع
ي
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مادة إثرافية رقم٢/١/٢

أنواع التدريب والشهادات في مجتمع
مايكروسوفت
خيتكن ورؤية
الخية فما أنها طريقة رافعة تظهار ر
تعتي طريقة رافعة للعثور عىل المعلمي وي ر
الشارات ر
المعلمي حول العالم .تستطيع اكتساب النقاط عن فل دورة تدريبية تجتامها بنجاح وعن بعض األنشطة
الخاصة بالموقع.
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• من هم معلمو مايكروسوفت الخباء؟
هم المعلمون المتميون يف دمج التقنية يف التعليمن القادرون عىل توظيفها مع طالبهم بطريقة إبداعية تدعم تنمية مهارات التفكي العليا
ر
والعشين
ومهارات القرن الحادي

• كيف أصبح معلم خبب؟
معلم مايكروسوفت
الحصول عىل  1000نقطة من خالل الدورات المجانية والمشاركة يف مجتمع
ي
يمكنك الحصول عىل  1000نقطة من خالل إتمام هذه الدورة التدريس مع أساسيات التكنولوجيا
ترايح نفسك رلينامج معلم مايكروسوفت الخبي بعد اتمامك ر
لشوط التقديم
ي
استنادا إىل جودة اتجابات ف نمو ج ر
اليايح
الخياء
ستقوم الومارة وممثل مايكروسوفت
اتقليم باختيار المعلمي ر
ي
ي
ر
الذان
ي
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ر
الن يحصل عليها المعلمون الخباء:
الفرص ي
والوظيق مع الحصول عىل اهادات توثق إنجامهم.
المهت
• التطوير
ي
ي
خياتهم مع المعلمي والمتخصصي المشهورين لتوسيع إبداعاتهم.
• مشاركة ر
الت ر
ر
مشيط لحضورها الحصول عىل دعوة من مايكروسوفت وحضور ندوات
• االنضمام إىل الفعاليات الخاصة ي
مايكروسوفت العالمية عي ر
اتنينت.
ر
• اختبار المنتجات الجديدة المتعلقة بمجال التعليم يف صورتها التجريبية
• المساهمة يف تنمية مهارات المعلمي االخرين من خالل توجيههم/أو تدريبهم /أو دعوتهم للمشاركة يف مجتمع
ر
اض.
معلم مايكروسوفت االفي ي
ي
الخيات للمعلمي.
• إتاحة الفرصة لحضور مؤتمر تبادل ر
رشوط التقديم
-１

معلم مايكروسوفت (الموقع الحال) education.microsoft.com
االنضمام إىل مجتمع
ي

-２

أنشاء مقطع فيديو أو ملف  Swayمدته دقيقتان
ي
مجيبا خالل لك عن السؤالي التاليي :

-３

الخياء؟
 .aلما ا تراح نفسك لتكون أحد
معلم مايكروسوفت ر
ي
-４
-５

اس؟
 .bكيف دمجت تقنيات مايكروسوفت بطريقة إبداعية يف الصف الدر ي
ثم عليك مشاركة ملف video/Swayبوضعه ف نمو ج طلب ر
اليايح.
ي
ر
ملء نمو ج ر
الذان عند بدء المسابقة
اليايح
ي
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معلم مايكروسوفت
طرق االستفادة من بوابة
ي

تعليم:
• استخدام عوامل التصفية الموجودة يف الموقع للبحث عن دورات تدريبية أو محتوى
ي

تعليم باستخدام عوامل التصفية
البحث عن محتو
ي

تعليم:
إضافة مشاركة أو محتوي
ي
تعليم اتبع الخطوات التالية الموضحة بالصور:
إلضافة محتوى
ي
ل
-١الذهاب اىل تبويب ر
أنش واار درسا
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 -٢قم بتعبئة نمو ج المعلومات حسب الصورة

ر
الت ترغب ثم اار المحتو
 -٣أضف المؤثرات ي
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موضوعات
الوحدة

متطلبات
التنفيذ
مدة الوحدة

الوحدة الثالثة
-

المهام االساسية يف OneNote
أداة send to OneNote
أداة OneNote web clipper
OneNoteللمعلمي

مكتت
 جهام حاسب يآىل محمول آو ر ي
 جهام عرض البيانات(Data Projector). سبورة ورقية وأوراق سبورة ورقية وأقالم الكتابة عليها. اتصال كشبكة راتنينت
 حساب أوفيس 365 صحف حافطية ومواد تثبيت الصحف الحافطية. ٢٤٠ -دقيقة
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نشاط رقم ١/١/٣

قم بتشغيل برنامج OneNote
وتعرف عىل مكونات الشاشة
الرئيسية للبنامج ،ثم قم بكتابة
الزمن  ٢٥د

أول مالحظة لك

نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم١/١/٣

المهارات األساسية في
OneNote
بكافة المالحظات والبحوث

رقم يوفر مكانا واحدا لالحتفا
إن  OneNoteعباره عن تطبيق تدوين مالحظات
ي
ر
اىل تذكره وادارته يف حياتك يف الميل او العمل او المدرسة.
سء تحتاج ي
والخطط والمعلومات .فل ي
ل
يف OneNoteن لن ينفد الورق أبدا من دفاتر المالحظات .ويمكن تنظيم المالحظات وطباعتها ومشاركتها كسهولةن فما
ل
ي
يعان ر
حت إ ا نسيت المكان الذي حفظتها فيه أصال .واألفضل
تستطيع البحث عن المعلومات الهامة والعثور عليها ش
ّ
من لك فله أنه يتم تخ ين دفاتر المالحظات عىل ر
اتنينت ر
حت تتمكن من الوصول إليها كسهولة عىل أي جهام من
أجهزتك المحمولة.
يىل بعض الخطوات األساسية يف برنامج OneNote
فيما ي

كتابة مالحظات
ل
يىل:
عندما تصبح جاهزا لتدوين المالحظاتن قم بأي مما ي
• لكتابة مالحظات عىل صفحة يف OneNoteن انقر يف المكان الذي تريد أن تظهر فيهن ثم ابدأ بالكتابة.

•
•

حينما ترغب يف بدء مالحظات يف مكان آخر يف الصفحةن ما عليك سو النقر يف لك المكان والبدء بالكتابة فيه.
ل
تضافة عنوان صفحةن انقر فوق منطقة رأس الصفحة أعىل الصفحة واكتب العنوان .تظهر العناوين أيضا يف عالمات
تبويب الصفحة بالقرب من الجانب األمش من الصفحة.

ل
إ ا فان الكمبيوتر لديك يدعم الكتابة اليدويةن فانقر فوق عالمة التبويب رسم عىل ر
الشيطن وحدد قلما ثم ارسم أو
اكتب عىل الشااة ر
مباشة.
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نشاط رقم ٢/١/٣

قم بإضافة ارتباط من ر
اإلنبنت
وملف من برامج Office
إلثراء المالحظة السابقة
الزمن  ١٥د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم٢/١/٣

إثراء المالحظات بروابط خارجية
إضافة ارتباطات
ل
ل
ل
ّ
نصا ّ
سينسقه  OneNoteتلقافيا فارتباط.
تشعت)ن
يتعرف عليه  OneNoteفارتباط ُ(يعرف أيضا بارتباط
فلما كتبت
ر
ي
ّ
عىل سبيل المثالن إ ا كتبت  www.microsoft.comيف مالحظاتكن فيحول  OneNoteهذا النص إىل ارتباط.
ويؤدي النقر فوقه إىل فتح موقع  Microsoftعىل ويب يف المستعرض.
ل
ل
يمكنك أيضا إدراج االرتباطات يف مالحظاتك يدويا (بما يف لك االرتباطات بالنصوص والصور وبصفحات ومقاطع
يىل:
أخر من دفاتر المالحظات) من خالل القيام بما ي
ر
الت تريد ربطها.
 .1حدد النص أو الصورة ي
 .2انقر فوق إدراج > ارتباط.

 .3يف مربــع الحوار ارتباطن اكتب عنوان  URLالخاص بوجهة االرتباط يف حقل العنوان ثم انقر فوق موافق.

إضافة ملفات إىل المالحظات
ب مكان  OneNoteاالحتفا بكل المعلومات حول أي موضوع أو ر
مشوع يف مكان واحدن بما يف لك نسخ من
الملفات والمستندات ات الصلة.
ر
الت تريد إدراج ملف أو مستند فيها.
 .1يف مالحظاتكن انتقل إىل الصفحة ي
 .2انقر فوق إدراج > ملف مرفق.

ل
ل
واحدا أو ر
 .3ف مربــع الحوار ر
أكين ثم انقر فوق إدراج.
اخي ملف أو مجموعة من الملفات تدراجهان حدد ملفا
ي
ل
ل
ر
.
الت تم إدراجها عىل اكل أيقونات يف صفحة المالحظات انقر نقرا مزدوجا فوق أي أيقونة لفتح
تظهر الملفات ي
الملف الخاص بها.
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ل
ُ
ّ
تلقافيا ف حال ّ
ر
تغيت الملفات
سخ
الن
OneNote
ث
يحد
ه مجرد نسخ .ال
ي
الت تم إدراجها ي
تذكر أن الملفات ي
األصلية.
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نشاط رقم ٣/١/٣

قم بإدراج صور تتناسب مع
موضوعك ثم قم بإدراج جدول
يف المالحظة
الزمن  ١٥د
نوع النشاط

فردي

استخدام  OneNoteيف التعليم

71

مادة إثرافية رقم٣/١/٣

إدارج الصور والجداول يفOneNote
إدراج صور
يمكنك إدراج لقطات صور الشااة والصور الممسوحة وصور الهاتف الجوال وأي نوع آخر من الصور يف مالحظاتك.
ر
المؤش حيث تريد إدراج الصورة.
• يف أي صفحةن ضع
يىل:
• انقر فوق إدراج ثم قم بواحد مما ي
 oانقر فوق لقطة الشااة اللتقاط تحديد من اااة الكمبيوتر وادراجه كصورة يف مالحظاتك.
 oانقر فوق صور تدراج ملف صورة موجود عىل الكمبيوتر أو الشبكة أو محر أقراص ثابت آخر مثل محر
خارج.
USB
ر ي
ر
عي اتنينت للبحث عن صور وادراجها من نتافج البحث عن الصور باستخدام Bing
 oانقر فوق صور ر
وحساب  OneDriveالخاص بك أو أي مكان آخر عىل ويب.
ل
ل
ضون موصول
ماسح
بواسطة
OneNote
ف
ضوفيا
صورة
لمسح
ضوفيا
 oانقر فوق صورة ممسوحة
ي
ي
بالكمبيوتر.

رسم جدول:
تشكل الجداول طريقة رافعة لتنظيم المعلومات يف صفحات مالحظاتك .ابدأ برسم ابكة كسيطة.
 .1انقر فوق إدراج > جدول.

ّ
ر
مؤش الماوس فوق الشبكة لتحديد حجم الجدول الذي تريدهن ثم انقر بزر الماوس األمش
حر
.2
تنشافه .عىل سبيل المثالن يؤدي تحديد جدول  4x6إىل إنشاء جدول يتألف من  4أعمدة و 6صفوف.
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لتعديل جدول أو أي من أجزافه كشعةن انقر بزر الماوس األيمن فوق أي خلية يف الجدولن ثم انقر فوق
"جدول"ن ثم استخدم األوامر الموجودة ضمن القافمة.
ر ً
ر
مباشة .انقر بزر الماوس األيمن فوق الجدول ثم انقر فوق تحويل إىل جدول بيانات .Excel
حقيق يف OneNote
تلميح :إذا أصبح أحد الجداول شديد التعقيد ،فيمكنك تحويله إىل جدول بيانات
ي
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نشاط رقم ٤/١/٣

قم بإدراج صفحة جديدة
ومقطع جديد يف مالحظتك
السابقة
الزمن  ١٥د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم٤/١/٣

تنسيق المالحظات يفOneNote
إضافة صفحات إضافية:
ر
أضف صفحات بقدر ما تريد.
لتوفي مساحة إضافية يف دفي مالحظاتكن ِ
 .1ف مقطع ر
دفي المالحظات الذي تريد إضافة صفحات إليهن بالقرب من الجانب األمش من الصفحةن انقر
ي
فوق إضافة صفحة مرة واحدة لكل صفحة جديدة تريدها.

ً
 .2عندما تصبح جاهزا الستخدام إحدى الصفحات الجديدة ،اكتب عنوان صفحة يف منطقة رأس الصفحة
الخاص بها ،ثم اضغط عىل .Enter
تلميح :لتغيب ترتيب الصفحات ،انقر فوق عالمة تبويب أي صفحة واسحبها إىل موضع جديد.

إضافة مقاطع إضافية:

ر
دفي المالحظات إال أنها ف ر
تشبه المقاطع ف  OneNoteعالمات تبويب األلوان ف ر
الورف تتيح 5
دفي المالحظات
ي
ي
ي
ي
مقاطع فقط  .ولكن بخالف الورقن يتيح لك  OneNoteإنشاء مقاطع بقدر ما تريد.
 .1انقر بزر الماوس األيمن فوق عالمة تبويب أي مقطع يف أعىل الصفحة الحاليةن وانقر فوق مقطع جديد.

ل
 .2اكتب عنوانا للمقطع الجديدن ثم اضغط عىل .Enter
ل
تحتوي المقاطع الجديدة دافما عىل صفحة جديدة فارغة .ويمكنك البدء بتدوين المالحظات يف هذه الصفحة أو
حذفها والبدء بصفحة من القالب المفضل لديك.
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حفظ المالحظات:
ً
ال يتضمن  OneNoteالزر "حفظ" .وهذا ألنك ال تضطر أبدا إىل حفظ عملك يف  OneNoteكما تفعل يف برامج
أخرى.
ً
ر
ر
الن
أثناء العمل يف دفاتر المالحظات ،يحفظ  OneNoteتلقائيا كل ي
سء بالنيابة عنك مهما كانت التغيبات ي
أجريتها عىل مالحظاتك صغبة كانت أم كببة .ويؤمن لك هذا راحة البال مما يسمح لك ر
بالبكب عىل مشاريعك
ً
وخططك وأفكارك بدال من التفكب يف ملفات الكمبيوتر.
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نشاط رقم ٥/١/٣

ر
صوت لمالحظة
قم بتسجيل مقطع
ي
تتناسب مع موضوعك

الزمن  ١٥د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم٥/١/٣

تسجيل المحاضات واالجتماعات يف
OneNote

بدء التسجيل:
ر
يىل:
• لبدء تسجيل
ي
صون يف مالحظاتكن قم بما ي
ر
الصون.
• انقر فوق موقع يف الصفحة الحالية حيث تريد بدء التسجيل
ي
• يف عالمة التبويب إدراجن انقر فوق الصوت.
• يبدأ  OneNoteبالتسجيل عىل الفور .للتحقق من أن التسجيل قيد التقدمن الحظ عداد الوقت ر
الميايد يف
ر
الت تظهر.
عالمة التبويب التسجيل ي
• أوقف التسجيل
ر
يىل:
• تنهاء تسجيل
ي
صونن قم بما ي
• يف عالمة التبويب التسجيلن انقر فوق "إيقاف".
ينه  OneNoteالتسجيل .إ ا كنت تريد متابعة التسجيل يف وقت الحقن فانقر فوق ( Recordتسجيل).
•
ي

تشغيل التسجيل:

ر
يىل:
لالستماع إىل تسجيل
ي
صون يف مالحظاتكن قم بما ي
ر
ي
صون ف أي صفحة ف ر
• انقر ي
دفي مالحظاتك.
مزدوجا فوق أي رمز تسجيل
نقرا
ي
ي ي
ر
الن تظهر .بما يف ذلك اإليقاف المؤقت ،وظهر 5
تلميح :أثناء تشغيل الصوت يف  ، OneNote for Windows 10يمكنك استخدام عنارص التحكم اإلضافية يف عالمة التبويب " الصوت" ي
دقائق ،والخلف  15ثانية ،إىل األمام  15ثانية ،وإىل األمام  5دقائق.

حذف التسجيل:

ر
يىل:
صون معين فقم بما
إ ا لم تعد بحاجة إىل تسجيل
ي
ي
ر
الصون للتسجيل الذي تريد حذفه.
يف أي صفحةن انقر بزر الماوس األيمن عىل رمز التسجيل
ي
عىل لوحة المفاتيحن اضغط عىل مفتاح .Delete
ر
صوت من مالحظاتك ،يتم مسحه ً
فورا وال يمكن استعادته.
تنبيه :عند حذف تسجيل
ي
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نشاط رقم ٦/١/٣

قم باستخدام مساعد الرياضيات

الموجود يف  OneNoteيف حل وتنسيق
المعادالت الرياضية
الزمن  ١٥د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم٦/١/٣

مساعد الرياضيات في

OneNote

اكتب المعادلة:
حي  OneNoteعىل أفضل وجه من خالل المعادالت اليدوية عىل أي جهام فمبيوتر
يعمل مساعد الرياضيات يف ر
ي
لوج يعمل بنظام تشغيل  Windows 10ي اااة تعمل باللمسن ولكن يمكنك أيضا محاولة
محمول أو فمبيوتر ي
قياسن أو استخدام لوحة المفاتيح لكتابة المعادالت.
الكتابة باستخدام جهام إدخال الماوس أو القلم عىل جهامفمبيوتر
ي
يف OneNote for Windows 10ن انتقل إىل أي صفحةن ثم انقر أو اضغط عىل عالمة التبويب رسم.
يف عالمة التبويب رسمن انقر أو اضغط عىل القلم الذي تريد استخدامه.
ر
الحي
الحي ولون ر
انقر أو اضغط عىل السهم الصغي الذي يظهر بجانب القلم الذي قمت بتحديدهن ثم اخي عرض حد ر
الذي تريد استخدامه.
بعد لكن قم بأحد اتجراءات التالية:
ي
إ ا كنت تستخدم جهاما يعمل باللمسن فاكتب المعادلة ب صبعك أو القلم.

إ ا كنت تستخدم جهام فمبيوتر كشااة قياسيةن فاكتب المعادلة باستخدام لوحة الماوس أو قلم اتدخالن أو استخدم
لوحة المفاتيح لكتابة المعادلة.
الخطوة  :2حدد المعادلة
الحي أو النص المكتوب الذي تريد التعرف عليه.
قبل أن يتمكن  OneNoteمن حل المعادلةن حدد حدود ر
يف عالمة التبويب رسمن حدد األداة .Lasso Select

ي
ر
الت قمت ب نشافها يف الخطوة  .1عند تركهان يجب أن
باستخدام إصبعك أو الماوسن اسحب تحديدا حول المعادلة ي
الحي أو النص يف المعادلة المحددة.
تظهر جميع حدود ر
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الخطوة  :3استخدم زر الرياضيات
يىل:
عندما يتم تحديد المعادلة الخاصة بكن قم بما ي
يف عالمة التبويب رسمن اضغط عىل مر الرياضيات.

يف جزء  Mathيفتحن تأكد من التعرف عىل المعادلة كشكل صحيح يف .OneNoteإ ا لزم األمرن حدد  Fix Itلعمل أي
حي فردية .بينما يف وضع Fix Itن يمكنك استخدام أداة تحديد  Lasoلتحديد أي رمز تم التعرف
تصحيحات لحدود ر
عليه كشكل غي صحيح أو جزء معي من المعادلة وسيقدم  OneNoteبدافل لتختار منها.

يىل:
عندما تطابق معاينة المعادلة ما كتبته ،قم بأي مما ي
• انقر أو اضغط عىل المربــع تحديد إجراء ثم ر
اخي ما تريد فعله يف  OneNoteمع معادلة الرياضيات المحددة.
تعتمد الخيارات المتاحة يف هذه القافمة المنسدلة عىل المعادلة المحددة.
• راجع الحل الذي يعرضه  OneNoteتحت اتجراء الذي حددته .يف المثال أدناهن يعرض الخيار
المحدد  Solve for xالحل.
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 oنصيحة :يمكنك سحب الحل إىل أي مكان عىل صفحتك.
لمعرفة كيف حل  OneNoteالمشكلةن يمكنك النقر فوق إظهار الخطوات أو النقر فوقهان ثم تحديد تفاصيل ما
تريد عرضه .تعتمد الخيارات المتاحة يف هذه القافمة المنسدلة عىل المعادلة المحددة.
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نشاط رقم ١/٢/٣

باستخدام أداة
Send to onenote
قم بارسال أحد ملفات البوربوينت يف
جهازك ثم قم بإضافة مالحظات
وتعليمات للعرض ثم شارك زمالئك
هذه المالحظات
الزمن  ١٥د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم١/٢/٣

أداة send to OneNote tool
•

•
•
•
•
•
•

يتيح لك الخيار "إرسال إىل " OneNoteإمكانية "الطباعة" من أي تطبيق إىل صفحة  OneNote.فبمجرد
حت إ ا كنت غي متصل ب ر
أن تكون الصفحة ف OneNoteن يمكنك الوصول إليها من أي جهامن ر
اتنينت .
ي
ر
واخي "إرسال إىل  OneNote".يلتقط OneNote
افتح أي ملف أو صفحة ويبن وحدد الخيار "طباعة"ن
ل
تلقافيا نسخة من الملف لتتمكن من الوصول إليه عىل فافة األجهزة .يمكنك طباعة أي ملف إىل OneNote
كسهولة فما لو كنت تقوم ب رساله إىل طابعة حقيقية .يمكنك كسهولة إضافة تعليقات توضيحية او مراجع إىل
المستندات بمجرد نسخها يفOneNote
المستندات
جداول البيانات
ر
ون
رسافل ر
الييد اتلكي ي
الرسومات
صفحات الويب
الرسوم التخطيطية

يتطلب هذا التطبيقOneNote for Windows 10.
التاىل قم بتحميل األداة  send to OneNote toolمن الرابط
قم بالدخول اىل الرابط ي
https://www.microsoft.com/ar-sa/store/p/send-to-onenote/9mvjm1z9vwjd
 -１بعد تثبيت األداة سيظهر خيار الطابعة اىل  OneNoteيف خيارات الطباعة فل ما عليك هو اختيار الطباعة ل OneNote
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 -２االن يمكنك كتابة المالحظات ر
والشوح عىل الملف ومشاركة ممالفك
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نشاط رقم ٢/٢/٣

باستخدام أداة
Send to OneNote
قم بارسال أحد ملفات البوربوينت يف
جهازك ثم قم بإضافة مالحظات
وتعليمات للعرض ثم شارك زمالئك
هذه المالحظات
الزمن  ١٥د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم١/٢/٣

أداة OneNote Web Clipper
يتيح لك  OneNote Web Clipperقص صفحة ويب فاملة أو جزء منها وحفظه يف  OneNoteلوقت الحق.
فيمكنك قص الصور أو ملفات  pdfأو ملفات الفيديو أو اتاارات المرجعية المرفية لصفحةن واألفضل من فل لك
وحت بدون االتصال ب ر
أن ب مكانك الوصول إليها من أي فمبيوتر اخض أو فمبيوتر لوج أو هاتفن ر
اتنينت .قص ما
ي
ي
تريد -تخلص من فل ما مشتت انتباهك! يمكنك اتن قص المقاالت أو الوصفات أو المنتجات بدون فل اتعالنات
والتنقل وفل مصادر اتمعاج . -يمكنك تميي نص أو ضبط الخطوط أو إضافة مالحظة قبل القص . -قص صفحة فاملة
أو تحديدات متعددة يف الصفحةن فما تريد .ما يمكنك قصه -صفحة ويب فاملة أو جزء منها -ملفات PDFن موجودة
عىل ر
اتنينت أو عىل جهام الكمبيوتر الخاص بك -أي صورة عىل صفحة ويب -ملفات الفيديو من موقع YouTube
ل
أو  Vimeo -إنشاء إاارة مرجعية مرفية للصفحة يناسب تماما -السفر -العمل -التسوق -الوصفات -األبحاث -
األخبار -اتلهام استخدمه أينما كنت -يتوفر لديك أي رسء قمت بقصه ف  OneNoteعىل فل األجهزةن ر
حت إ ا كنت
ي
ي
غي متصل ب ر
اتنينت . -استخدم بحث  OneNoteالفعال للبحث عن المعلومات عىل أي جهام . -اار مستنداتك
مع اتخرين.

صفحة األداة:
https://www.onenote.com/clipper
صفحة تييل األداة:
https://www.microsoft.com/ar-sa/store/p/onenote-webclipper/9nblggh4r01n
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نشاط رقم ٣/٢/٣

تعليم أو
قم بإعداد نشاط
ي

واجب
مدرس يف برنامج
ي
 ،OneNoteثم قم
بمشاركته مع المعلمي
والطالب
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الزمن  ٣٥د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم١/١/٣

OneNote

للمعلمين

إن ر
دفي مالحظات للصـ ــفوف من  OneNoteعبارة عن تطبيق مسـ ــاعد عىل إعداد  OneNoteيف الصـ ــف .سـ ــيقوم
هذا التطبيق ب نشاء ر
دفي مالحظات للصفوف مشمل ثالثة أنواع من دفاتر المالحظات الفرعية:

ّ
• دفاتر مالحظات للطالب – دفاتر مالحظات خاصة يتم مشاركتها بي فل ّ
للمدرسي
مدرس وطالب منفردين .يمكن
الوص ـ ـ ـ ـ ــول إىل دف ــاتر المالحظ ــات ه ــذه يف أي وق ــتن ولكن لن يتمكن الطالب من رؤي ــة دف ــاتر مالحظ ــات الطالب
اتخرين.
ّ
• مكتبة المحتويات – ر
ّ
ّ
للمدرس ــي
للمدرس ــي يمكنهم من مش ــاركة المواد الدراس ــية مع الطالب .يمكن
دفي مالحظات
إضافة المواد وتحريرهان أما بالنسبة للطالب فالوصول إىل ر
دفي المالحظات للقراءة فقط.
• مس ـ ـ ــاحة تعاون – ر
ّ
وللمدرس لمش ـ ـ ــاركة العمل وتنظيمه والتعاون عليه يف
دفي مالحظات مخص ـ ـ ــص لجميع الطالب
الصف.

ر
عىل جعل
باتض ــافة ي
اىل لكن تم اص ــدار "دفي المالحظات للص ــفوف ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوظيفه اض ــافيهن وأداة مفيدة للمس ــاعدة ي
دفاتر مالحظات ر
ـتخدم OneNote
أكي فعالية للتعليم وللمدرسـ ـ ــي .الوظيفة اتضـ ـ ــافية هذه المتوفر مجانا لمسـ ـ ـ
ي
وه متاحة يف .OneNote 2016 for mac
 2013و 2016ل Windowsن ي
ي
عي
لك تتمتع بالخص ـ ـ ــافص التعليمية رلينامج  OneNoteيجب عليك اوال تثبيت اتض ـ ـ ــافة الخاص ـ ـ ــة بذلكن و لك ر
ي
الروابط التالية:
QR code

الرابط المخترص
https://bit.ly/2G0a4qC
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إضافة  OneNoteالخاصة بالمعلمي تتضمن المبات التالية:
•
•
•
•
•
•
•

تومي ــع صفحات جديدة أو مقاطع أو مجموعات المقاطع للطالب ف صف واحد أو ر
أكي كسهولة وشعة.
ي
تومي ــع جزء واحد من النص أو صورة أو تحديد بالحي لكل الطالب ف ر
دفي مالحظات الصف كسهولة.
ر
ي
تعيي تعلم مخصص من خالل تومي ــع مواد جديدة عىل طالب محددين أو مجموعات طالب.
نسخ من مكتبة المحتويات لعدة دفاتر مالحظات للصفوف كسهولة وبشعة.
مراجعة متتالية لعمل الطالب (الواجبات واالختبارات وغيها) كسهولة ف صف واحد أو ر
أكي.
ي
تشغيل وظافف تطبيق « ر
دفي مالحظات للصفوف» كسهولة.
توصيل دفاتر مالحظات للصفوف من  OneNoteبنظام اتدارة التعليمية ( )LMSأو نظام معلومات الطالب
(.)SIS

•

دمج الواجبات والدرجات من « ر
دفي المالحظات للصفوف» إىل  LMSأو النظام ي الصلة.

•

المهت.
توفي موارد المجتمع وتطوير األداء
ي

"دفب المالحظات للصفوف" ،فستجد عالمة التبويب ر
ر
دفب المالحظات
عندما يتم تثبيت الوظيفة اإلضافية
للصفوف يف  OneNote 2013او .2016

اإلدارة:
ل
ُ ّ
مستعرضا للوصول إىل تطبيق « ر
دفي مالحظات للصفوف» يف .Office 365يمكنك عندها
تشغل فل من هذه األمرار
دفي مالحظات للصفوف» عي ر
إدارة فل وظافف « ر
اتنينتن ويمكنك أيضا ارسال الواجبات والمالحظات والتعليقات
ر
للطالب

استخدام  OneNoteيف التعليم
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توزي ع صفحه:
استخدم هذا اتجراء لتومي ــع الصفحات لجميع الطالب يف الصف كسهولة.
الت تريد توميعها .قد يكون هذا ف مكتبه المحتويات او مساحة تعاون اي مقطع ف "دفير
ر
ي
ي
 .1انتقل إىل الصفحة ي
المالحظات".
 .2انقر فوق تومي ــع الصفحة.
ر
ر
الت تحتوي عىل
 .3اخي مقطعا للطالب لنسخ الصفحة وسيتم نسخ فافة دفاتر المالحظات الطالب الخاصة ي
لك المقطع.

توزي ع مقطع جديد:
استخدم هذا اتجراء ترسال مقطع جديد وفارغ لجميع الطالب .عىل سبيل المثالن استخدمه تنشاء مقطع
«معامل» جديد ف ر
دفي مالحظات فل طالب.
ي
 .1انقر فوق التومي ــع مقطع جديد.
 .2اكتب االسم الذي تريد ارساله إىل الطالب إىل المقطع الجديد .عندما تنقر فوق تومي ــعن ستظهر مقطع جديد
وفارغ ف فل ر
دفي مالحظات للطالب.
ي

استخدام  OneNoteيف التعليم
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اىل مكتبه المحتويات:
نسخ ي
استخدم هذا االجراء لنسخ مقطع موجود (عىل سبيل المثالن قسم المناهج الرفيسية) اىل واحد او ر
أكي من "دفاتر
ي
مالحظات الصفوف".
ر
ي
اضن يتم تحديد القسم الذي تعمل ضمنه حاليا .يمكنك تغيي القسم المحدد يف اللوحة الموجودة عىل
 .1كشكل افي ي
اليمي.
ر
الت يجب نسخ المقطع.
 .2حدد ( )NoteBooksالوجهة ي

اس.
تلميح :يمكن أن تكون هذه المبة مفيدة يف بداية الفصل او العام الدر ي

مراجعة عمل الطالب:
مسمح هذا للمدرسي بمراجعة البيانات كشعة ومراجعة عمل الطالب الذي يحتوي عىل توميعه مدرس مسبقا.
 .1انقر فوق مراجعة عمل الطالب.
ر
ر
الت تم توميعها لذلك المقطع.
 .2اخي مقطع (عىل سبيل المثالن الميلية) لرؤيه قافمه بكافة الصفحات ي
 .3تحديد صفحهن وثم انتقل قافمه الطالب بمراجعة العمل الخاصة بهم.

تلميح :يمكنك فرز الطالب حسب االسم االول او اسم العائلة.
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عرض دفاتر مالحظات للطالب
يوفر هذا قافمة جميع الطالب واالقسام الخاصة بهمن مما مسهل االنتقال كشعه واستعراض النشاط دفاتر
مالحظات الطالب التابعة.
 .1انقر فوق طريقه عرض دفاتر مالحظات ل الطالب.
 .2حدد طالب او مقطع الستعراضه

المهن:
تطوير األداء
ي
يجمع هذا الزر موارد مفيدة وتلميحات ومعلومات إضافية لتدريب المعلمي عىل استخدام  OneNoteيف الصفوف
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إنشاء دفتر مالحظات الصف فيOneNote:
ل
يعتي ر
دفي مالحظات الصف جزءا من .OneNoteيتضمن فل واحد "مكتبة المحتو " لتمكي المدرسي من مشاركة
ر
ل
ر
محتو الدورة التدريبية و"مساحة تعاون" حيث يمكن للمدرسي والطالب العمل معان فما يتضمن دفي مالحظات
خاص لكل طالب .بعد إنشاء ر
"دفي مالحظات الصف"ن يمكن للمدرسي والطالب الوصول إليها من أي جهام باستخدام
تطبيق .OneNote
ي
أوالن سجل دخولك إىل  Office.comبمعلومات تسجيل الدخول الموفرة لك من ِقبل مدرستك.
دفي مالحظات الصف ف "معالج ر
بعد لكن حدد إنشاء ر
دفي مالحظات الصف".
ي

سياد المعالج عي الخطوات التالية تعداد ر
دفي المالحظات:
ر
ل
ر
• اكتب اسما لدفي مالحظاتك.

ر
إضاف من المدرسة.
ون تضافة مدرس (مدرسي)
• اكتب اسم المدرس أو عنوان ر
الييد اتلكي ي
ي

لتخط الخطوة.
التاىل للتنقل بي الخطوات أو
مالحظة :حدد ي
ي

ر
ون .فصل قافمة
• يمكنك إضافة الطالب من المدرسة حسب االسم واسم المجموعةن أو عنوان ر
الييد اتلكي ي
الطالب بواسطة الفاصلة المنقوطة.
ر
الت سيتم استخدامها لتومي ــع وتنظيم مواد الصف لكل طالب .عىل سبيل
• تخصيص أقسام الطالب ي
ر
والنشات.
المثال :الواجب المي يىل واالختبارات

ر
طريقت عرض ر
ر
ودفي مالحظات الطالبن ثم حدد إنشاء لإلنهاء.
دفي مالحظات المدرس
 .1معاينة
ي
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ما المقصود ر
بدفب مالحظات فريق العمل؟
ل
ر
دفي مالحظات فريق العمل عبارة عن وظيفة إضافية مجانية يتم استخدامها مع تطبيق .OneNoteفما يوفر مكانا
ل
مرك ليا لتعاون قادة المدرسة وفريق العمل وتحقيق التواصل فيما بينهم .يعد ر
افعا ر
لنش
دفي مالحظات فريق العمل ر
ل
ل
ل
ُ
مالحظات اجتماع فريق العمل وخطط ر
مشوعات المدرسة ونهج المدرسة ومشاركتها .فما يتضمن أيضا قسما خاصا
ر
االحيافية ومشاركتها.
للمدرسي والمسؤولي لتسجيل المالحظات والنتافج
دفي المالحظات للصفوف من OneNoteن يوفر ر
مثل ر
دفي مالحظات فريق العمل مساحة عمل اخصية لكل مدرس
ر
المشيكة باتضافة إىل مساحة يمكن للجميع العمل
وعضو بفريق العمل ومكتبة محتويات للحصول عىل المعلومات
ل
ر
رقم واحد.
سويا يف دفي مالحظات ي

استخدام  OneNoteيف التعليم
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المواد اإلثرائية:

بدء االستخدام:
يف مستعرض ويب

عىل Windows

عىل Mac

بدء االستخدام

مقدمة حولOneNote Online

المهام األساسية يف Microsoft OneNote
2013

ما الجديد يفOffice 2016 for Mac
بدء استخدامOneNote 2016 for Mac

دالئل البدء
الشي ع

بدء استخدامOffice.com

دليل البدء الشي ع ل OneNote 2013

دالئل البدء الشي ع ل Office 2016 for
Mac

التدريب

المهام األساسية يف OneNote
Online

فيديو :بدء استخدامOneNote
إنشاء ر
دفب مالحظاتك األول يف OneNote
2013

دورة تدريبية حول OneNote 2016 for
Mac

األساسيات ونصائح لتوفب الوقت:

األساسيات

يف مستعرض ويب

عىلWindows

ر
مشبكة يفOneNote Online
مزامنة دفاتر مالحظات

تنظيم عملك باستخدامOneNote
خطط لحفلة عيد ميالد بواسطةOneNote
OneNoteللمدرسي والطالب والمسؤولي
تدوين المالحظات يف الصف باستخدامOneNote

عىلMac

استخدام  OneNoteعىل األجهزة المحمولة:
لوخ أو هاتف يعمل بنظام
كمبيوتر ي
Android
Microsoft OneNote for
Android

استخدام  OneNoteيف التعليم

أجهزة  iPadأوiPhone
كيف يعمل تطبيق OneNote for iPad؟
تعليمات حولOneNote for iPad
كيف أقوم بمزامنة دفاتر المالحظات عىل الكمبيوتر
باستخدام iPhone؟
مشاركة المحتوى من تطبيقات أخرى بواسطة
OneNote for iPhone

Windows Phone
استخدام  OneNote Mobileل
Windows Phone
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موضوعات
الوحدة

متطلبات
التنفيذ

مدة الوحدة

الوحدة الرابعة
 استخدام  Teamsيف التعليم بناء مجتمعات تعلم باستخدام teamsمكتت
 جهام حاسب يآىل محمول آو ر ي
 جهام عرض البيانات (.)Data show Projector سبورة ورقية وأوراق سبورة ورقية وأقالم الكتابة عليها. اتصال كشبكة راتنينت
 حساب أوفيس 365 صحف حافطية ومواد تثبيت الصحف الحافطية. ٢٤٠ -دقيقة
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ه أفضل مجاالت
ما ي
استخدام برنامج Microsoft
 Teamsيف التعليم
الزمن  ٢٥د
نوع النشاط

فردي

Teamsف التعليم
استخدام
ي
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لماذا Teams
فهم الفرق
ر
يمكنك إنشاء فرق لفيات دراسية ومشاري ــع وأنشطة مختلفة (حسب الحاجة)ن ودعوة اتخرين يف المدرسة أو المنطقة
ي
ي
ي
تلقافيا مزامنة أية
لالنضمام فأعضاء فريق .يمكن أيضا إنشاء فرق استنادا إىل مجموعات  Office 365الحاليةن وسيتم
تغييات يتم إجراؤها عىل مجموعات  Office 365يف فرق العمل.هذا يبسط عملية دعوة وادارة أعضاء الفريقن وحفظ
ملفات المجموعة يف فرق.
عىل سبيل المثالن يمكن تنظيم الفصول الفردية كشكل أك ري يف قنوات تحتوي عىل عالمات تبويب للمحادثات
والملفات والمالحظات وغي لك .يمكن إنشاء القنوات ي
بناء عىل احتياجات الفصل المختلفةن عىل سبيل المثال ن
حسب الوحدة أو الموضوع أو المجموعة القافمة عىل ر
المشوع.تمكن عالمات التبويب الفئة من تحميل ومراجعة
وتعديل الملفات والمالحظات والمحتو المخصص (مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية ومقاطع
الفيديو والروابط الخارجية والتطبيقات األخر والم يد).يمكن الوصول كسهولة إىل هذا المحتو للجميع يف الفصل.
ر
الت يمكن للمعلمي العمل بها يف فرق العملن للمساعدة يف دعم طرق
يصف الجدول ي
التاىل بعض األمثلة عىل الطرق ي
التدريس المبتكرة وأفضل الممارسات يف الفصول الدراسية التعاونية والمدارس.
سيناريو
رإشاك خبات
الفصول
الدراسية

وصف
اس بسهولة وإدارة المهام الدراسية
يمكنك توفب الوقت وتنظيم مناقشات الفصل الدر ي
والتعاون مع الطالب إلنشاء بيئات تعلم مخصصة وتلبية احتياجات التعلم والتطوير الخاصة
بالطالب.

تخطيط الدرس يتطلب تطوير خطط الدروس لمواد ومستويات درجات مختلفة التواصل والتعاون الفعال بي
المعلمي يف المدرسة أو المقاطعة.
ر
االحبافية ( )PLCsومشاركة أفضل الممارسات للمساعدة يف
التعاون يف مجتمعات التعلم
مجتمعات
المهن ودعم زمالئك.
التعلم المهنية تشكيل فرص التطوير
ي
وجدت دراسة حديثة أن برامج ما بعد المدرسة تحسن بشكل كبب من معرفة طالب STEM
برامج ما بعد
ر
المهنية ( ،)٪80وتروج لموقف أكب إيجابية حول ( ،٪STEM (78وتزيد من المثابرة ومهارات
المدرسة
ً
معا .أن ر ئ
ننس باستمرار أنشطة مثبة ومحفزة
التفكب النقدي ( .1 )٪72يمكن للمعلمي العمل
لتشجيع الطالب عىل المشاركة يف هذه البامج الطوعية الهامة.
¹
هينتون  ،م ، 2017(.مارس).دراسة روابط برامج ما بعد المدرسة لتحسي المعرفة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.أسبوع التعليم.

تعرف عىل المزيد حول التجارب الجديدة يف فرق مصممة للمعلمي والطالب والموظفي!
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قم بالتخطيط لبناء فريق عمل
يف برنامج  Teamsعب تحديد
احتياجاتكم وطبيعة عملكم
الزمن  ٤٠د
نوع النشاط

جماع
ي
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اختيار نوع فريق فيMicrosoft Teams
عندما تقوم ب نشاء فريق جديد ف Microsoft Teamsن ُ
سيطلب منك اختيار واحد من أربعة ِفرق .تعرف عىل الم يد
ي
يف الجدول أدناه حول الفريق الذي يحقق أهدافك التعليمية والتدريسية.

أنواع الفرق وممبات كل فريق:
ألي شخص

ألعضاء فريق العمل

ل PLC

يتعاون الطالب وموظفو
المدرسة يف النوادي ومجموعات
االهتمام.

يتعاون قادة ِفرق العمل
واألعضاء يف إدارة المدرسة
وتطويرها.

يتعاون المعلمون يف مجتمع
تعلم ر
محبف.

يتعاون المعلمون والطالب يف
ر
المشوعات الجماعية والواجبات
والمزيد.

الفرق يمكن ألي مجموعة من الطالب
مالكو ِ
وأعضاء فريق المدرسة تكوين
وأعضاء
فريق وإضافة أعضاء.
الفرق
ِ

قادة فريق العمل هم مالكو
الفرق ويضيفوا أعضاء فريق
ِ
الفرق.
العمل كأعضاء يف ِ

يشكل المعلمون الفريق
وينضم إليه معلمون آخرون.

الفرق ويضيفوا
المعلمون هم مالكو ِ
الفرق.
الطالب كأعضاء يف ِ

األذونات

تتساوى أذونات القراءة والكتابة
ألعضاء ِفرق العمل إال إذا غب
الفرق اإلعدادات.
مالك (مالكو) ِ

يتحكم قادة ِفرق العمل يف
إعدادات ر
النش .يملك أعضاء
ِفرق العمل إذن الكتابة فقط يف
مناطق معينة.

تتساوى أذونات القراءة
والكتابة للمعلمي.

يدير المعلمون محادثات الطالب ومن
ر
وف أي مكان .يملك الطالب
يمكنه النش ي
إذن الكتابة فقط يف مناطق معينة.

المبات

ر
دفب مالحظات OneNote
المحادثات
الملفات
االجتماعات
المكالمات الصوتية والفيديو
المحادثة (إن كانت ممكنة)
تثبيت عالمات تبويب جديدة
بمستندات أو مواقع

ر
دفب مالحظات فريق العمل
المحادثات
الملفات
االجتماعات
المكالمات الصوتية والفيديو
المحادثة (إن كانت ممكنة)
تثبيت عالمات تبويب جديدة
بمستندات أو مواقع

ر
دفب مالحظات OneNote
المحادثات
الملفات
االجتماعات
المكالمات الصوتية والفيديو
المحادثة (إن كانت ممكنة)
تثبيت عالمات تبويب جديدة
بمستندات أو مواقع

ر
دفب مالحظات للصفوف
الواجبات
المحادثات
الملفات
المكالمات الصوتية والفيديو
المحادثة (إن كانت ممكنة)
تثبيت عالمات تبويب جديدة
بمستندات أو مواقع مثل Microsoft
Forms

األهداف
التعليمية

التعاون والتواصل مع أعضاء
الفريق
إصدار اإلعالنات
مشاركة المحتوى
ر
االفباضية أو
تنظيم االجتماعات
ً
االجتماعات وجها لوجه
العمل يف مجموعات صغبة

ر
اإلشاف عىل األهداف اإلدارية
المهن
وفرق العمل والتطوير
ِ
ي
التواصل
إصدار اإلعالنات
مشاركة المحتوى وتقارير
التقدم
العمل يف مجموعات صغبة
ر
االفباضية
تنظيم االجتماعات
ً
أو االجتماعات وجها لوجه

التعاون يف مجتمعات التعلم
المهنية
التواصل
إصدار اإلعالنات
مشاركة العمل
ر
االفباضية
تنظيم االجتماعات
ً
أو االجتماعات وجها لوجه
العمل يف مجموعات صغبة
مشاركة المحتوى وتنظيمه

تعيي عمل الطالب وتتبعه ومراجعته
تصدير الدرجات
اس
التعاون والتواصل يف الفصل الدر ي
إصدار اإلعالنات
إدارة االختبارات واالستقصاءات
العمل يف مجموعات الطالب
الغن وتنظيمه
مشاركة المحتوى
ي
ر
االفباضيي إىل الفصل
دعوة الخباء
اس
ر
الد
ي

الوصف
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من خالل برنامج Teams
وبعد تحديد نوع الفريق
وخصائصه بالتعاون مع أفراد
مجموعتك قم بإنشاء فريق يف
برنامج Teams

Teamsف التعليم
استخدام
ي

الزمن  ٤٠د
نوع النشاط

فردي
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االنطالق مع Teams
ً
قدم فرقا إىل صفك:
ابدأ باجتماع انطالق لتحديد التوقعاتن وتقديم التوجيهن واثبات أساسيات الفرق .اطلب من طالب صفك استخدام
ر
الت تعتمد عىل الفريق.
الفرق فأداة اتصال وتعاون أساسية ألنشطتك ي
قم بتخصيص الفرق لسيناريو الفريد:
تحتاج الفرق الناجحة إىل أدوات كسيطة وبديهية لتمكي التواصل الشي ــع والفعال باتضافة إىل التعاون .سواء كنت
تقوم ب عداد خطط الدروسن أو إنشاء بيئة تعليمية مخصصةن أو تطوير برنامج ما بعد المدرسةن أو إدارة أي نشاط أو
ر
مشوع آخر يعتمد عىل الفريقن يمكن أن تساعد الفرق يف تنظيم نجاحك .يف الخطوات التاليةن سنوضح لك كيفية
اس الخاص بك.
البدء وتخصيص الفرق للفصل الدر ي
 .1نقر عىل مر إضافة فريق أسفل قافمة القنوات يف فرق
 .2انقر فوق الزر " إنشاء فريق" ثم حدد " فئات".

ً
داع للقلق بشأن هذه الخطوة.
مالحظة :إذا كانت مدرستك تستخدم  ،School Data Syncفسيتم إنشاء فصولك تلقائيا مع قوائم الطالب المرتبطة بنظام معلومات مدرستك ،لذلك ال ي

ي
ي ر
تاىل.
 .3يف نافذة إنشاء فريقكن قم بتسمية فصلك واكتب وصفا مخترصا مشح الغرض من الصفن ثم انقر عىل مر ال ي

ً
ً
لمالك الفريق فقط إضافة أعضاء (يمكنك تغيب هذا اإلعداد الحقا إذا لزم األمر).
مالحظة :اترك خيار الخصوصية معينا عىل خاص  -يمكن
ي
ً
المض قدما وتخصيص إعداد الفرق .ابدأ بإنشاء صفك ،وإعداد بعض القنوات ،وإضافة بضع عالمات تبويب .بعد ذلك ،قم ببضع عالمات تبويب تحتوي عىل
نصيحة :قبل تدريب فصلك ،يمكنك
ي
بعض المحتويات المالئمة والمفيدة.
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 .4يمكنك كسهولة إضافة األاخاص والمجموعات وقوافم التومي ــع من مدرستك أو منطقتك .عند بدء كتابة األسماءن
ر
ون المطابق للهجاء .انقر فوق الزر "إضافة" تضافة أعضاء
اتلكي
الييد
ستظهر قافمة منسدلة باألاخاص يف دليل ر
ي
ي
ي
تخط تضافة أعضاء الفريق الحقا إ ا كنت ترغب يف إعداد المحتو الخاص بك أوال
الفريقن أو انقر فوق الزر
ي
(مستحسن).
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قم بإضافة أعضاء يف الفريق
أو إضافة طالب للصف
الزمن  ١٥د
نوع النشاط

فردي
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البدء بتشكيل الفرق في Teams
إضافة معلم معاون إىل فريق صف
يمكن للمعلمي إضافة ما يصل إىل  10معلمي معاوني لفريق الصف .سيكون للمعلمي المعاوني نفس نوع اال ن
ليتمكنوا من:
منح اال ن ألعضاء الفريق للقنوات والمحادثات
ر
الت سيتم من خاللها إعالم فل الفريق
التحكم يف إاارات [اسم الفريق] ي
ر
الت سيتم من خاللها إعالم األعضاء الذين وضعوا القناة يف المفضلة
السماح ب اارات قناة أو [اسم القناة]ن ي
السماح باستخدام ملصقات
انتقل إىل موقع فريق الصف الذي تريد اتضافة إليه.
-١حدد الم يد من الخيارات

بجانب فريق صفكن ثم حدد إضافة أعضاء.

حدد عالمة تبويب المعلمون.
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ر
اتلكيونن ثم حدد إضافة .تتم إضافة المعلم ر
مباشة إىل موقع فريق الصف فمالك.
-٢اكتب اسم المعلم أو بريده
ي

الفرق.
-٣انقر فوق إغالق للعودة إىل ِ
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بالتعاون مع أفراد مجموعتك
قم بتخصيص حسابكم يف
برنامج  Teamsعب إنشاء
قنوات متخصصة بحيث يتم
تبادل المعلومات مع
مجموعتك عب هذه القنوات

الزمن  ٣٠د
نوع النشاط

جماع
ي
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تخصيص مجموعات Teams
ر
أنش بضع قنوات رفيسية وبعض عالمات التبويب ات المحتو الرافع.

ي
اس .يمكنك إنشاء قنوات إضافية
اس جديدن تتم رإضافة قناة "عام" تلقافيا إىل الفصل الدر ي
عند إنشاء فصل در ي
اضن يمكن ألي اخص يف الفريق الوصول إىل هذه القنوات.
للحفا عىل تنظيم صفك .كشكل افي ي

ً
ً
مناسبا للفصل بأكمله للحصول عىل المساعدة واإلرشاد ،ولكنه مفيد بشكل خاص لألعضاء الجدد الذين ينضمون إىل الفرق.
نصيحة :نصائح وإرشادات تدريب فرق العمل عىل القناة العامة لتسهيل الرجوع إليها .سيكون هذا مكانا

 .1تنشاء قنوات إضافيةن حدد عالمات الحذف ( )...بجانب اسم فريقك يف قافمة القنوات.
 .2حدد إضافة قناة من القافمة المنسدلة.

Teamsف التعليم
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ي
مخترصا ر
ي
مشح الغرض من القناةن ثم حدد الزر " إضافة".
 .3يف مربــع الحوارن اسم قناتك واكتب وصفا

ر
الن يسجلون فيها الدخول .عىل سبيل
نصيحة :بمجرد إنشاء بعض القنوات ،يمكنك ابتداعها ببعض المحتوى
الفعىل بحيث ال يرى صفك صفحة فارغة يف المرة األوىل ي
ي
المثال ،قد تبدأ محادثة جديدة عن طريق ر
نش بعض األسئلة يف كل قناة للحصول عىل بعض المناقشات بدأت وأعضاء معيني لفئة معينة لسحبهم إىل المحادثة.

 .4داخل القنوات الفرديةن يمكنك إنشاء عالمات تبويب لمحتو وتطبيقات مختلفة .يتم إنشاء العديد من عالمات
ر
التبويب ر
ودفي المالحظات للصفوف والواجبات .تنشاء
االفياضية داخل فل قناةن بما يف لك المحادثات والملفات
ي
ي
عالمة تبويب جديدةن حدد عالمة  +عىل يمي عالمات التبويب ر
االفياضيةن ثم حدد تطبيقا أو ملفا لعالمة التبويب
(مثل  Wordأو )Plannerن واسمهان وحدد الزر حفظ.

ً
مالحظة :قد تختلف خطوات اإلعداد لبعض التطبيقات والخدمات قليال عن اإلرشادات المقدمة هنا.

ر
تقديم
تفصيىل أو عرض
مباشة بملف معي (مثل خطة الدرس أو مخطط
 .5تنشاء عالمة تبويب جديدة ترتبط
ي
ي
ر
تفاعىل)ن انقر فوق  +عىل يمي عالمات التبويب االفياضيةن ثم حدد التطبيق لنوع الملف (مثل مستند  Wordأو
ي
تقديم لـ )PowerPointن استعرض إىل اسم الملف أسفل "الملفات"ن ثم حدد اسم
عرض
أو
Excel
بيانات
جدول
ي
عالمة التبويبن ثم حدد الزر حفظ.

ر ً
نصيحة :يمكنك تثبيت ر
مباشة عىل قناتك كعالمة تبويب للوصول السهل إىل
دفب مالحظات من فئة  OneNote Classموجود من موقع  SharePointأو موقع ويب آخر (رمز الكرة األرضية)
الفريق.
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ر
وت إىل فرق:
نقل محادثات البيد اإللكب ري
ون إىل قناة داخل فرق العمل للحفا عىل تنظيم جميع اتصاالت الفصل والوصول
يمكنك إرسال رسافل ر
الييد اتلكي ي
إليها يف مكان واحد.
ر
ون للقناةن حدد عالمة القطع ( )...عىل يمي القناةن
 .1تنشاء عنوان بريد إلكي ي
ر
ون يف القافمة المنسدلةن
 .2ثم حدد الحصول عىل عنوان ر
الييد اتلكي ي
ر
ر
ر
ي
ون.
.3
ون إىل قافمة جهات االتصال أو دفي عناوين ر
أخيان حدد الزر " نسخ" واحفظ عنوان ر
الييد اتلكي ي
الييد اتلكي ي

ر
اإللكبونية يف قناة لمواصلة المناقشات يف فرق العمل.
نصيحة :إعادة توجيه الرسائل

ر
ون" لتحديد المستخدمي
 .4يمكنك النقر فوق ارتباط اتعدادات المتقدمة يف نافذة " الحصول عىل عنوان ر
الييد اتلكي ي
ر
ون إىل الفريق (عىل سبيل المثال أي اخصن أو أعضاء الفريق فقطن أو رسافل
الذين
يمكنهم إرسال رسافل بريد إلكي ي
ر
ون المرسلة من نطاقات محددة فقط).
ر
الييد اتلكي ي

ر
ر
ر
وت االحتيالية يف فرق العمل.
تلق الرسائل غب المرغوب فيها أو رسائل البيد اإللكب ي
وت إىل قناة ما المساعدة يف تقليل احتمال ي
نصيحة :من شأن الحد من األشخاص الذين يمكنهم إرسال رسائل بريد إلكب ي

ر
ون لألحداث المختلفة
 .5يمكنك تخصيص إعدادات إاعارات ر
الييد اتلكي ي
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قم بإنشاء الواجبات فئة:
 .1تنشاء مهام يف فرق العملن حدد عالمة التبويب "التعيينات" يف عالمة التبويب الصف.
 .2حدد الزر  New Assignmentيف الزاوية اليمت العليا.

 .3يف نافذة تخصيص جديدن أضف تفاصيل واجباتك وأرفق المواد المرجعية لطالبك .يمكنك جدولة تاري ــخ
االستحقاق والوقت المستحقن ر
وحت تحديد ما إ ا فانت تسمح لك ب دخال تأخي متأخر.
 .4عند االنتهاءن حدد الزر " تعيي".

ً
ً
مستعدا لتوزيعها ر
حن اآلن .ما عليك سوى العودة إىل عالمة التبويب " المهام" الحقا لتعيينها.
نصيحة :يمكنك حفظ المهمة كمسودة إذا لم تكن

اس.
 .5لمراجعة وتصنيف عمل الطالبن عد إىل عالمة التبويب " المهام" يف الفصل الدر ي
ر
الت قام الطالب ب دخالها.
 .6حدد مراجعة لالطالع عىل جميع المهام ي

ي
يمكنك تقديم المالحظات والمالحظات أسفل القافمة أو تحديد إرسال طالب فردي لرؤية واجبهم .يمكنك أيضا
االنتقال إىل طالب آخرين كشعة وسهولة من هذا العرض.
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بعد التعرف عىل خدمات
برنامج  Teamsللمعلمي
داخل البيئة الدراسية
وخارجها بالتعاون مع أفراد
مجموعتك حدد أوجه
استفادة كل من القيادات
المدرسية والقيادات التعليمية
من البنامج

Teamsف التعليم
استخدام
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الزمن  ٢٥د
نوع النشاط

فردي
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نموذج القيادات التعليمية في برنامج
teams

تبسيط االتصاالت المدرسية والتعاون بسهولة
يعد  Microsoft Teamsمر ي
رقميا يجمع المحادثات واالجتماعات والملفات والتطبيقات ي
كزا ي
معا يف تجربة واحدة يف
.Office 365 for Educationباستخدام الفرقن يمكن للموظفي االنتقال كشعة وسهولة من المحادثات إىل إنشاء
المحتو مع السياق واالستمرارية والشفافية .تعالج الفرق االحتياجات الفريدة للمجموعات المختلفة لتمكينها من
العمل ي
معا كسهولة وانجام المهام:
ر
الت تستخدمها فل يوم — وفلها متوفرة يف مساحة عمل
إدارة المشاري ــع والمهام والمحتو باستخدام التطبيقات ي
واحدة مخصصة
ر
الت تمت مشاركتها يف
• إبقاء قيادات المدارس عىل اطالع دافم بالمعلومات يف الوقت
الفعىل والتحديثات ي
ي
المحادثات الجماعية المستمرةن والدرداات الخاصة (يمكن ر
اتشاف عليهان إ ا لزم األمر)ن واجتماعات الفرقن
والقنوات األخر
• دعم التعاون ر
والخيات السلسة مع التطبيقات المدمجة من  Office 365مثل  Wordو  Excelو
اليي
ر
 PowerPointو  OneNoteر
وشفاء التعليم مثل  busuuو  Canvasو  Flipgridو !Kahoot
ي
يعت أن الفرق مجانية لجميع أعضاء هيئة
• مالحظة :يتضمن  Office 365 for Educationاتن فرقا.وهذا ي
التدريس والموظفي والطالب من خالل !Office 365 for Education
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ر
الت يمكن للمعلمي العمل بها يف فرق العملن للمساعدة يف دعم طرق
يصف الجدول ي
التاىل بعض األمثلة عىل الطرق ي
التدريس المبتكرة وأفضل الممارسات يف المدارس التعاونية.
تعرف عىل المزيد حول التجارب الجديدة يف فرق مصممة للمعلمي والطالب والموظفي!

سيناريو

وصف

اللجان االستشارية
لتحسي المدارس
()SIAC

تتطلب البامج والمبادرات الفعالة لتحسي المدارس وصول الموظفي إىل تحليالت
ر
الن تشمل
البيانات الغنية (مثل التصنيفات المئوية) والتعاون السهل بي الفرق المتنوعة ي
اإلداريي وأعضاء هيئة التدريس وغبهم يف جميع أنحاء المقاطعة.

خطط االستجابة
للحوادث

عند وقوع حادث (مثل المخاطر الصحية) ،يساعد االتصال الشي ع والدقيق يف ضمان
استجابة فعالة .باستخدام فرق العمل ،تستطيع فرق االستجابة للحوادث بسهولة صياغة
ومشاركة المعلومات المناسبة يف الوقت المناسب مع الطالب وأولياء األمور والمجتمع
وتنسيق الموارد اإلضافية (مثل الممرضات يف المدارس).

برامج التعلم
االجتماع
ي
والعاطق ()SEL
ي

العاطق
اإليجات مع الحد من الضيق
األكاديم والسلوك
يمكن أن تعزز برامج  SELالنجاح
ي
ي
ي
وسوء السلوك العام .يمكن تنظيم القنوات يف فرق ،عىل سبيل المثال ،حول كفاءات SEL
ر
الخمسة الرئيسية:
االجتماع ،ومهارات العالقات،
والوع
الذات ،واإلدارة الذاتية،
الوع
ي
ي
ي
ي
واتخاذ القرارات المسؤولة.

تقييمات المعلم

تقييم أداء المعلم هو نشاط منتظم يستغرق وقتا طويال ،ولكنه مهم .باستخدام الفرق،
المهن مع جميع المعلمي يف القناة العامة ،وإدارة
يمكن للمسؤولي مشاركة موارد التطوير
ي
(ف المحادثات) والمحتوى (عىل سبيل المثال ،استخدام دفاتر
االتصاالت الخاصة ي
مالحظات الموظفي يف  )OneNoteمع المعلمي الفرديي يف قنوات منفصلة.
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نشاط رقم ٤/٢/٤
قم باستخدام برنامج  Teamsتنشاء
مجتمعات تعلم لمجموعة من المعلمي
من نفس تخصصك داخل إدارة التعليم
أو مكتب التعليم
الزمن  ٣٠د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم٤/٢/٤

مجتمعات التعلم في Teams
الشخض من خالل مجتمعات التعلم
الوظيق
يمكنك االتصال كشكل منتظم مع المعلمي اتخرين ومواصلة التطوير
ي
ي
المهنية ( )PLCيف .Microsoft Teams
عي المواضيع .يمكن إضافة معلمي جدد يف
تشكيل نمو ج فرق  PLCحول المناطق المهمة أو مستويات الصفوف أو ر
أي وقتن ويمكن ألعضاء الفريق مشاركة الملفات والتعاون ف العمل عىل خيارات التحديثن ر
حت عندما ال يكونون يف
ي
بدفي مالحظات  OneNoteالخاص به للتعاون ف العمل كشكل ر
المدرسة .يتم ربط فل فريق  PLCر
أكي.
ي
فوائد استخدام فرق PLC
• توفي الوقت من خالل تنظيم جميع األعمال يف مركز واحد
• التعاون ف العمل عىل عمليات ر
نش دفق المحادثات
ي
عي الدرداة أو مكالمات الصوت أو الفيديو
• التواصل ر
• كتابة إعالنات باستخدام إاارة لخيار التحديث العام الخاص بالفريق
ل
• تنظيم االجتماعات الظاهرية أو االجتماعات وجها لوجه
• العمل يف مجموعات صغية
• مشاركة المحتو وتنظيمه
ل
• استخدام ر
المهت
دفي مالحظات  OneNote PLCمع قوالب محملة مسبقا للحصول عىل التطوير واالستعالم
ي
• إضافة عالمات التبويب كـ "مخطط" تنشاء مؤسسة مهمة
• إضافة عالمات التبويب مثل  Power BIتظهار بيانات الطالب
• إضافة عالمات التبويب مثل  Twitterلمتابعة التغريدات الخاصة بـ PLC
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إنشاء فريق PLC
حدد إضافة فريق يف أسفل قافمة الفرق.

ر
اخي الصورة المصغرة الجانبية إنشاء فريق.

حدد إنشاء فريق.
حدد مجتمعات .PLC

ل
أدخل اسما للفريق.
ل
معلم الرياضيات يف المدارس الثانوية.
التاىل .عىل سبيل المثال :مجموعة
أدخل وصفان ثم حدد ي
ي

بعد إنشاء فريق PLCن اتبع هذه الخطوات تضافة معلمي آخرين فأعضاء الفريق.
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مواد إثرائية

Microsoft Teams
دليل بدء استخدام  Microsoft Teamsللمعلمي
دليل بدء استخدام  Microsoft Teamsلمديري المدارس
لمسؤوىل تكنولوجيا المعلومات
دليل بدء استخدام Microsoft Teams
ي
عرض فل الفرق
ر
اخي نوع الفريق
إنشاء فريق صف
إنشاء فريق العمل
إنشاء فريقPLC
ر
اخي نوع الفريق
إضافة معلم معاون
إضافة طالب إىل فريق صف
تغيي نسق الصفوف
تغيي لغة العرض
البحث عن إعدادات فريق الصف
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موضوعات
الوحدة

متطلبات
التنفيذ

مدة الوحدة

الوحدة الخامس
 استخدام  Microsoft Formsيف التعليم استخدام  Swayيف التعليممكتت
 جهام حاسب يآىل محمول آو ر ي
 جهام عرض البيانات (.)Data show Projector سبورة ورقية وأوراق سبورة ورقية وأقالم الكتابة عليها. اتصال كشبكة راتنينت
 حساب أوفيس 365 صحف حافطية ومواد تثبيت الصحف الحافطية. ٢٤٠ -دقيقة

122

نشاط رقم ١/١/٥

ماه
بمشاركة أفراد مجموعتك ي
أداة Microsoft Forms
وكيف يمكن االستفادة منها يف
التعليم

الزمن  ٢٠د
نوع النشاط

جماع
ي

Form&Swayف التعليم
استخدام
ي
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مادة إثرافية رقم١/١/٥

نماذجMicrosoft Forms
باستخدام Microsoft Formsن يمكنك إنشاء استبياناتن ومسابقاتن واستطالعات رأين ومشاهدة النتافج كسهولة
عند ظهورها .عند إنشاء اختبار أو نمو جن يمكنك دعوة اتخرين للرد عليه باستخدام أي متصفح ويبن ر
حت عىل
أجهزة الجوال .عند تقديم النتافجن يمكنك استخدام التحليالت المدمجة لتقييم الردود .يمكن تصدير بيانات النما جن
إضاف أو تقدير.
مثل نتافج االختبارن كسهولة إىل  Excelللحصول عىل تحليل
ي
ر
تلق استجابات تصل إىل  5000ن يمكن ان يقوم عدة ااخاص بالمشاركة والعمل عىل انشاء النمو ج أو
يمكنك ان ت ي
ر
عىل األجهزة المحمول
االختبار واالطالع عىل نتافجهن فما يمكن استخدام اي مستعرض ويبن حت ي

إنشاء يف دقائق

Form&Swayف التعليم
استخدام
ي

إرسال إىل أي شخص

ر
الحقيق
راجع نتائج الوقت
ي
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نشاط رقم ٢/١/٥

قم بإنشاء استطالع رأي ثم قم
بإضافة صور وفيديو إليه
الزمن  ٤٥د
نوع النشاط

جماع
ي

Form&Swayف التعليم
استخدام
ي
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مادة إثرافية رقم٢/١/٥

انشاء استبانه باستخدام Microsoft Forms

• يف مستعرض ويبن انتقل إىل Microsoft Formsعىل الموقع http://forms.microsoft.com.
ِّ
سجل دخولك إىل Office 365باستخدام حساب المؤسسة التعليمية.
•
جن انقر فوق نمو ج جديد لبدء إنشاء النمو ج.
• ضمن نما ر ي

ل
ل
.
فرع اختياري.
عنوان
إدخال
أيضا
ك
يمكن
ج
للنمو
اسما
• أدخل
ي
ً
الفرع إىل  1000حرف.
مالحظة :يمكن أن تتكون أسماء النماذج من  90حرفا بحد أقض ويمكن أن يصل العنوان
ي

انقر فوق إضافة سؤال تضافة سؤال جديد إىل النمو ج .يمكنك أن تختار إضافة
أسئلة خيار أو نص أو تصنيف أو تاري ــخ.
ً
مالحظة :يتم حفظ النموذج تلقائيا أثناء قيامك بإنشائه.

• ألسئلة االختيارن أدخل النص الذي تريد عرضه للسؤال والنص الخاص بكل خيار.
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ر
اض
هل تريد إضافة الم يد من االختيارات؟ انقر فوق إضافة اختيار تضافة الم يد من االختيارات عن الوضع االفي ي
المتمثل يف خيارين .انقر فوق إضافة خيار "آخر "تضافة خيار يعرض النص "آخر" .تمالة خيارن انقر فوق مر سلة
ل
ل
المهمالت الموجود إىل جانبه .يمكنك أيضا أن تجعل السؤال مطلوبا أو تسمح باختيارات متعددة لإلجابة عن السؤال
ل
عن طريق تغيي اتعدادات يف أسفله .ليتمكن  Microsoft Formsمن التبديل عشوافيا بي الخيارات المعروضة
لمستخدم النمو جن انقر فوق مر الحذف ) (...ثم انقر فوق تبديل الخيارات.
ي
فرع للسؤال.
تلميح :انقر فوق زر الحذف ) (...ثم انقر فوق العنوان
الفرع إلضافة عنوان ي
ي

ر
االقباحات التلقائية.
ستقوم بعض أسئلة االختيار بتشغيل

ر
التاىلن تم تحديد أيام االثني واألربعاء والجمعة.
انقر فوق الخيارات المقيحة تضافتها كخيارات .يف المثال ي

Form&Swayف التعليم
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• انقر فوق إضافة سؤال تضافة الم يد من األسئلة إىل النمو ج .لتغيي ترتيب األسئلةن انقر فوق
ّ
أسهم أعىل أو أسفل عىل الجانب األمش لكل سؤال .لألسئلة النصيةن حدد الخيار اتجابة الطويلة إ ا كنت
أكي عىل النمو ج.
تريد عرض مربــع نص ر

تلميح :لنسخ سؤال حدده ،ثم انقر فوق زر نسخ السؤال

يف الزاوية العلوية اليشى.

ل
• تتيح لك األسئلة النصية أيضا تعيي قيود عندما تكون بحاجة إىل األرقام فإجابة .انقر فوق مر الحذف ) (...ثم
أكي منن وأقل منن
عي التحديد من الخيارات المختلفة مثل ر
انقر فوق قيود .يمكنك أن تختار تقييد األرقام ر
وبين وغي لك الكثي.

• انقر فوق معاينة يف أعىل نافذة التصميم لالطالع عىل مظهر النمو ج عىل جهام الكمبيوتر .إ ا كنت تريد
اختبار النمو جن فأدخل إجابات عن األسئلة يف وضع المعاينة ثم انقر فوق إرسال.
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• انقر فوق جوال لالطالع عىل مظهر النمو ج عىل جهام محمول.

انقر فوق رجوع عند االنتهاء من المعاينة
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نشاط رقم ٣/١/٥

قم بإنشاء اختبار لطالبك ،مع
تفعيل خيار تصحيح االختبار
وإعطاء رسالة للطالب يف حال
اختيار اإلجابة الصحيحة.

الزمن  ٤٠د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم ٣/١/٥

انشاء اختبار باستخدام
•
•
•
•

Microsoft Forms

لبدء إنشاء اختبارن اتبع الخطوات التالية:
يف متصفح الويبن انتقل إىل .http://forms.microsoft.com
قم بتسجيل الدخول إىل  Office 365باستخدام معلومات حساب ( O365 Educationمعرف المدرسة).
جن انقر عىل اختبار جديد لبدء إنشاء االختبار.
ضمن نما ر ي

ي
ي
فرع اختياري الختبار االختبار الخاص بك.
دخل اسما الختبار  .يمكنك أيضا إدخال عنوان ي
ً
الفرع عىل ما يصل إىل  1000حرف.
مالحظة :يمكن أن تحتوي أسماء االختبار عىل ما يصل إىل  90حرفا ويمكن أن يحتوي العنوان
ي

نقر فوق إضافة سؤال تضافة سؤال جديد إىل االختبار .يمكنك اختيار إضافة أسئلة االختيارن أو النصن أو التقييمن
أو التاري ــخ.
مالحظة :يتم حفظ االختبار تلقائيا اثناء انشائها.

ي
عشوان عند مشاركة االختبار .تضافة سؤال
• يمكنك أيضا اختيار إضافة سؤال تصنيف يظهر فيه الخيارات ربيتيب
ي
تصنيفن انقر فوق مر الم يد ()...ن ثم حدد ر
اليتيب.
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• أدخل النص الذي تريد عرضه للسؤال وفل خيار من الخيارات.

أكي من خيارين ر
تريد إضافة الم يد من الخيارات؟ انقر فوق إضافة خيار تضافة خيارات ر
افياضيي .انقر فوق خانة
االختيار " تصحيح اتجابة الصحيحة " بجانب فل إجابة صحيحة .تمالة خيارن انقر عىل مر سلة المهمالت بجواره.
ي
يمكنك أيضا اختيار وضع سؤال مطلوب أو السماح بخيارات متعددة لسؤال عن طريق تغيي اتعدادات يف أسفل
السؤال.
فرع للسؤال.
الفرع إلضافة عنوان
تلميح :انقر فوق الزر  ، )...( ellipsesثم انقر فوق العنوان
ي
ي

أدخل ي
رقما يف مربــع النص  Pointsلتعيي قيمة نقطة تجابة صحيحة لمسألة االختبار.
انقر عىل مر الرسالة بجوار الخيارات إ ا كنت تريد عرض رسالة مخصصة للطالب الذين حددوا هذا االختيار فإجابة.

لعرض الصيغ الرياضيةن انقر فوق الزر عالمات الحذف ) …( ن ثم فوق الرياضيات.
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انقر يف مربــع نص فل سؤال واتن يعرض  Microsoft Formsخيارات صيغة الرياضيات مختلفة لتستخدمها يف
االختبار الخاص بك.

التلقان.
سيتم تشغيل بعض الصيغ الرياضية اجابات
ي

ر
المقيح تضافته كخيار.
انقر عىل الخيار
انقر فوق إضافة سؤال تضافة الم يد من األسئلة إىل االختبار الخاص بك .لتغيي ترتيب األسئلةن انقر عىل السهمي
ألعىل أو ألسفل عىل الجانب األمش من فل سؤال .بالنسبة لألسئلة النصيةن حدد خيار اتجابة الطويلة إ ا كنت تريد
أكي يف االختبار.
عرض مربــع نص ر
نصيحة :لنسخ سؤال  ،حدده  ،ثم انقر فوق الزر نسخ السؤال يف الزاوية اليمن العليا.
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انقر فوق معاينة يف الجزء العلوي من نافذة التصميم رلي كيف يبدو االختبار الخاص بك عىل جهام فمبيوتر أو جهام
محمول .الختبار االختبار الخاص بكن أدخل إجابات ألسئلة االختبار يف وضع المعاينةن ثم انقر فوق إرسال.

انقر فوق السابق عند االنتهاء من معاينة او اختبار االختبار.
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نشاط رقم ١/٢/٥

بالتعاون مع أفراد مجموعتك
اذكر:
وماه
ممبات برنامج Sway
ي
أبرز الفروق بينه وبي برنامج
PowerPoint
الزمن  ٢٥د
نوع النشاط

جماع
ي
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مادة إثرافية رقم ١/٢/٥

عروض Sway
 Swayهو تطبيق جديد من  Microsoft Officeيجعل من السهل إنشاء وتبادل التقارير التفاعلية والقصص
الشخصية والعروض التقديمية والم يد.
ابدأ ب ضافة النص والصور الخاصة بكن وابحث عن المحتو

ي الصلة واستورده من مصادر أخر ن ثم ااهد Sway

ر
بالباف
يقوم
ي
مميات برنامج Sway
• يمكنك كسهولة ترجمة النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات األخر بتنسيق تفاعىل عي ر
اتنينت.
ي ر
• قم بتطبيق تخطيطات ومخططات ألوان تم إنش ــاؤها بواس ــطة مص ــممن أو دع  Swayر
تقيح عناض التص ــميم
ر
الت تطابق المحتو الخاص بك.
ي
• بحث واستياد المحتو

ي الصلة من مصادر أخر .

• مشاركة  Swaysالخاص بك االنتهاء عىل ابكة ر
اتنينت.
• توافقه مع جميع أجهزة الحاسب (الجوال ن التابلت ن الحاسب )
اتىل.
• يعد احد برامج الويب حيث ال تحتاج لتثبيته عىل الحاسب ي
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نشاط رقم ٢/٢/٥

قم بإنشاء عرض  Swayمن
أحد مواضيع مادة تخصصك،
ماه طرق العرض ر
الن يدعمها
ي
ي
 Sway؟

الزمن  ٣٠د
نوع النشاط

فردي
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قصص Sway
سجل الدخول للبدء يف اإلنشاء
لبدء استخدام Swayن قم ب يارة  www.Sway.comيف أي متصفحن ثم انقر فوق تسجيل الدخول يف رشيط القافمة
العلوي.

ر
المجان الخاص بك
ون الذي تريد استخدامه مع .Swayيمكنك استخدام حساب Microsoft
عند المطالبةن أدخل عنوان ر
ي
الييد اتلكي ي
تنظيم يعطيك إياه عملك أو مدرستك.
(Hotmailن  )Outlook.comأو أي حساب
ي
ر
الت يتم فتحها بعد تسجيل الدخولن انقر أو اضغط عىل  Create Newلبدء إنشاء أول .Sway
يف صفحة  My Swaysي
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تعرف عىل قصة Sway
ُ
يمثل  Storylineالمكان الذي تكتب فيه المحتو الذي يروي قصتكن وتدرجهن وتحررهن وتنسيقه .يتم ترتيب
ر
التسلسىل عن طريق إضافة بطاقاتن يحمل فل منها نوع المحتو الذي تريده  -مثل النصوص
باليتيب
المحتو
ي
والصور ومقاطع الفيديو ر
وحت مستندات .Officeيمكن إعادة ترتيب البطاقات يف أي وقت لتناسب احتياجاتك.

امنح عنوان  Swayالخاص بك
ي
ي
قصيا
انقر فوق عنوان نص العنرص النافب الخاص بك الذي يظهر يف أول بطاقة عىل Storylineن ثم اكتب وصفا
النهان الخاص بكن سيكون هذا العنوان هو أول ما يراه
ولكن ا معت لما يدور حوله تأثي .Swayعند مشاركة Sway
ي
اتخرون.
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يمكنن إنشاؤه باستخدام Sway؟
ما الذي
ي
ي
ي
ي
ي
تقريبا
تقديميا أو رسالة إخبارية أو قصة اخصية أو ألبوم صور أو تقرير رحلة مرفيةن فليس هنا أي حد
تقريرا أو عرضا
سواء فان لك
لما يمكنك التعبي عنه كشكل خالق مع .Sway

تقارير

العروض
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ر
النشات اإلخبارية

قصص
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نشاط رقم ٣/٢/٥

قم بإضافة نص ومحتوى
عىل لعرضك
تفا ي
الزمن ٢٠د
نوع النشاط

فردي
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مادة إثرافية رقم ٣/٢/٥

تنسيق Sway
أضف الصور والنص إىل  Swayالخاص بك
تضافة محتو إىل  Swayالخاص بكن مثل النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديون انقر أو اضغط عىل رمز +
ي
أيضا سحب النص والصور واسقاطها ر
مباشة يف (.Storylineال رتيدد يف
الموجود أسفل أي بطاقة موجودة .يمكنك
ر
الت تريدها).
التجربة  -يمكنك تغيي ترتيب المحتو الخاص بك يف أي وقت وتخصيص فل بطاقة بالطريقة ي

أضف محتوى إىل  Swayالخاص بك
إضاف واضافته كسهولة إىل  Swayالخاص بكن مثل صورة مخزنة عىل جهام الكمبيوتر أو
يمكنك البحث عن محتو
ي
ي
ي
ر
األكي مالءمة ن مثل مقاطع الفيديو
الجهام المحمول الخاص بك .ب مكان  Swayأيضا البحث يف الويب عن المحتو
ن واضافته إىل  Swayالخاص بك .عىل رشيط القوافم ن انقر فوق إدراج ن وحدد مصدر المحتو المفضل لديك من
القافمة ن ثم أدخل أي فلمة رفيسية أو عبارة بحث يف مربــع مصادر البحث.
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معاينة  Swayالخاص بك
يمكنك معاينة عملك قيد التقدم يف أي وقت عن طريق النقر فوق عالمة التبويب تصميم .عند معاينة  Swayالخاص
بكن يمكنك أن تر كيف سيظهر للخرين عندما تقرر الحقا مشاركته .لتجربة  Swayالخاص بك كشكل فامل ن انقر
فوق الزر  Playيف رشيط القافمة العلوي.

للعودة إىل  Storylineالخاص بك عند االنتهاء من معاينة  Swayالخاص بكن انقر فوق عالمة التبويب Storyline

تغيب نمط  Swayالخاص بك
يتيح لك  Swayر
اليكي عىل ما تحاول االتصال به عن طريق االهتمام بالتنسيق والتصميم والتخطيط للمحتو الخاص بك .يمكنك اتبقاء
ر
ر
المقيح ر
لشكة Swayن وتحديد تصميم وتطبيق بنفسكن بل وتخصيص التخطيط.
اض
عىل التصميم االفي ي
عشوان لـ  Swayيف
الختيار نمط ل  Swayالخاص بكن انقر فوق " تصميم" عىل رشيط القوافمن ثم حدد األنماط .الختيار اكل ومظهر
ي
ي
ي
ي
أيضا ضبط جزء معي من النمط المطبق ي
أي وقتن انقر فوق ريمكس! مر ر
حاليان مثل اللون
تصميما وتخطيطا يعجبك .يمكنك
حت تجد
والخط والقوامن و لك بالنقر فوق الزر " تخصيص" يف جزء " األنماط".
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عيه بعد مشاركته ن فحدد ما إ ا فان يجب أن ينتقل
إ ا كنت تريد التحكم يف كيفية عرض اتخرين لـ  Swayوالتنقل ر
ي
عموديا أو ي
تقديم.
أفقيا أو يظهر كعرض
المحتو
ي
مشاركة الخاص بك Sway
هل أنت مستعد لمشاركة  Swayمع العالم  -أو ربما فقط مع أاخاص مختارين؟ انقر فوق الزر " مشاركة " يف رشيط
القافمة العلوي ثم حدد كيف تريد مش ـ ـ ـ ــاركة  Swayالخاص بك .تعتمد اختياراتك يف هذه القافمة عىل نوع الحس ـ ـ ـ ــاب
الذي استخدمته لتسجيل الدخول إىل .Sway

ي
للحصول عىل نظرة ر
أكي تفصيال عىل جميع خيارات المشاركة المتاحة .
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نشاط رقم ١/١/١

بالتعاون مع مجموعتك ر
اقبح
.
قائمة ألساليب توظيف Sway
يف مادتك التعليمية ثم قم
باستكمال عرضك
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الزمن  ٢٥د
نوع النشاط

جماع
ي
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استخدام  Swayفي التعليم
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إنشاء عروض  onlineومشاركة الرابط مع الطالب.
إنشاء القصص رقمية وخصوصا يف المرحلة االبتدافية.
وف فل المواد كشكل عام.
إنشاء مجلة للصف يف مواد األدب واللغات كشكل خاص ي
انشاء الدروس وتنظيم مصادرها وجمعها يف موقع واحد.
ان للطالب.
يمكن استخدامه فكتاب
مرجىع إثر ي
ي
التعاون
وسيلة للتعلم
ي
إنشاء عروض  onlineومشاركة الرابط مع الطالب.
استخدامه فملف إنجام للطالب أو للمعلم.
استخدامه كقاموس مصطلحات متعدد الوسافط.
استخدامه لتطبيق ر
اسياتيجية الفصل المقلوب.
تقديم الواجبات واألنشطة الصفية من خالله.

مواد إثرائية
مركز دعم Sway
مركز التدريب عىل office 365
مركز تعليمات التعلم
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