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Wizer



مفهوم أوراق العمل وأهميتها:

ي:العملورقة ،تكليفعنعبارةه  ن نفيذيبتالطلبةطريقهعنيقوممعي 

فوايماي
ِّ
ل
ُ
دة،وخطواتإرشاداتوفقبهك

ّ
أهدافتحقيقغايتهايمحد

يالعملأوراقأهميةأمايمعينة،تعليمية يتكمنفه   
ن
يدورهايف يالكبي   

ن
ف

ني علمالتعىلتساعديأنهايكمايالطلبة،قبلمنوالتفاعلالمشاركةتحفي 

ي  
.بنفسهالطالبثقةوزيادةالذات 

(اجلزء النظري)



فوائد أوراق العمل:

ي ة،فائدةذاتالعملأوراقتعتي  حاجةمنتزيديالفائدةوهذهكبي 

م
ّ
نيلكسيوذلكللطلبة،األوراقهذهمثللتقديمالمعل ناءأثالروتي 

يتساعديأنهايكمايالحصة،  
ن
يوتطويريتنميةف مدىيموتقيالطلبة،تفكي 

.لديهموالقوةالضعفنقاطومالحظةللدرس،فهمهم



أنواع أوراق العمل:

يوأهدافهايمحتواهايحسبعىلالعملأوراقتتنّوع  
وجدتالت 

ةاألهدافهذهكانتسواءألجلهاي طويلةأويالمدىقصي 

يوالفئةالمدى،  
ّصصتالت 

ُ
نومجماعية،أمكانتفرديةلهايخ

يماالعملأوراقأنواع  
:يأت 



أنواع أوراق العمل:

دريبلتاألوراقمنالنوعهذايُيستخدم:فرديةعملأوراق

روقالفومعرفةالعلمية،الفرديةالمهاراتعىلالطالب

نيالفردية يُيستخدمحيثالطلبة،بي   
ن
منعالنويهذايف

يالعصفوأسئلةالموضوعيةاألسئلةاألوراق  
.الذهتن



أنواع أوراق العمل:

عىلالعملأوراقمنالنوعهذاييعمل:جماعيةعملأوراق

نياأللفةتكوين يةالحاجتكونحيثالمجموعة،أفراديبي   
فن

بلقمنجماعيةوجهوديمتنوعةوأفكاريمهاراتإىلالنوعهذاي

ستخدمالطلبة،
ُ
يهذهالعملأوراقوت

 
أويما،كلةمشلحلغالبا

وعتصميمأونص،دراسة .مسر



أنواع أوراق العمل:
عىلريبللتداألوراقهذهاستعماليتمحيث:كتابيةعملأوراق

أنهايمايك.البيانيةوالرسوماتالهندسيةواألشكالالخرائطرسم

درب
ُ
يت

 
ية،والتجارباليدويةاألعمالعىلأيضا ُيستخدمويالمخي 

ي  
ن
ادات،واإلرشالمهامتتناولأسئلةالعملأوراقمنالنوعهذايف

..التنفيذنتائجعنمتنّوعةأسئلةمع



أنواع أوراق العمل:

ستعمل:قبليةعملأوراق
ُ
يالقبلّيةالعملأوراقت  

ن
المواضيعف

قة
ّ
اتالمتعل خذتوسابقةماضيةبخي 

ُ
ذلكويقبل،منأ

يللدرس،الطلبةتهيئةبهدف
ا
يعملرقةويوضعيمكنفمثل  

فن

بعنالرياضياتمادة رسلدالطلبةلتهيئةوذلكالضن

..القسمة



أنواع أوراق العمل:

 يآخريال: عمل بعديةأوراق  
ن
درسييتمياستخداميهذايالنوعيف

يترتبطيب  
يمايتتناولياألسئلةيالت 

ا
كليأهدافيأويالوحدة،يوعادة

يونتاجاتيالوحدةيأويالفصلي ..يييييييييييييييييالدراس 



أنواع أوراق العمل:

نضمالصفيةالعملأوراقتدوري:الصفداخلعملأوراق

ةوتدريباتأسئلة نفذيقصي 
ُ
ةبمدةت وقتنضمقصي 

..الحصة



أنواع أوراق العمل:

ليةعملأوراق ز لية،العملأوراقتستخدم:منز ن نديعالمين

يللتعمقالحاجة يوالتفكي   
ن
يأوياألسئلة،حلف  

ن
الحاجةالحف

يميدانية،لزيارة
 
يتستخدموأيضا  

ن
مصادرللاللجوءحالف

..والمراجع



أنواع أوراق العمل:

الضعفجوانبلتشخيص:التشخيصيةالعملأوراق

اتالمهاريعنالمعلميكشفوب  هاي)المتعلملدىوالصعوبات

أننويمكجديدة،مهاراتلهليقدمالمتعلملدىوجودهايالالزم

يكنشاطالورقةهذهتقدم ياستهالىل   
ن
دةوحأويدرسبدايةف

يبالتعليممرتبطةوتكوندراسية .(القبىل 



أنواع أوراق العمل:

يضعفلمعالجة:العالجيةالعملأوراق يدراس   
ن
محدديجانبف

ةالتشخيصيالعملأوراقأظهرتهمالذينالطالبفئةلدى

يحدديويصفية،وليصفيةالعالجيةالعملورقةتكونأنويمكن)

ي يدورهاألمريلوىل   
ن
يابنهضعفمعالجةف  

ن
.(الورقةهذهف



أنواع أوراق العمل:

المخططالدرسأهدافتحققتقيس:التقويميةالعملأوراق

يلهاي
 
يأويمرحليا

 
يتوظف:أي)ختاميا  

ن
يالتقويمف التقويمأويالمرحىل 

، يالورقةهذهتقديمويمكنالختام   
ن
ة،دراسيوحدةنهايةف

يكنشاطتوظفأنويمكن  
يليأويصفن  

.(صفن



أنواع أوراق العمل:

ةوتعزيزيلتدعيم:التعزيزيةالعملأوراق لدىةمعينتعليميةخي 

هرتهأظالذيالخلللمعالجةالورقةبهذهالمعلميقوم)المتعلم

هوملمفالمتعلماستيعابعدم:مثلالتقويمية،العملورقة

، ن يجةبنتترتبطالورقةهذه(مامهارةمنتمكنهعدمأويمعي 

.التشخيصبنتيجةترتبطالعالجيةبينمايالتقويم



أنواع أوراق العمل:

ي:اإلثرائيةالعملأوراق يلتير
 
يجانبا

 
نيالفالطلبةلدىمعينا أويائقي 

ني نيتوجيهعىلتعملالورقةفهذه)الموهوبي  يللتعمقالمتعلمي   
ن
ف

حل:ثلموإبداعية،عقليةمهاراتفيكتسبوايالتعليمية،المادة

يالمشكالت، .(واألصالةوالمرونةوالطالقةالناقد،والتفكي 



أنواع أوراق العمل:

ي:التفاعليةالعملأوراق يمتصمخاللهايمنللمعلميمكنورقةه 

يتساعديخاصةومواقعبرامجباستخداموالتماريناألنشطة  
ن
ف

سالهايإرييمكنحيثاألنشطةمنمختلفةبأنواعالورقةتصميم

صحيحهايتللمعلميمكنثمومنعليها،باإلجابةليقومللمتعلم

.للطالبالراجعةالتغذيةوإرسال



ةالفرق بني أوراق العمل التقليدية والتفاعلي



بعض المواقع المقترحة لتصميم أوراق العمل التفاعلية

يةاملواقع املستخدمة لتصميم أوراق العمل التفاعل



خاللمنللطالبمتنوعةأسئلةتصميملكيتيحموقعهويWizerموقع•

ئلة،األسعىللإلجابةللطالبإرسالهاييتمتفاعليةعملورقةإنشاء

ويزريموقعرييوف.للطالبراجعةتغذيةوإرسالتصحيحهايالمعلمويستطيع

تلفةالمخالمهاراتمنالعديديالطالبتكسبمتنوعةتفاعليةأنشطة

يعنهالمللوتطردي
ا
.التقليديةالعملبأوراقمقارنة

يةاملواقع املستخدمة لتصميم أوراق العمل التفاعل



www.wizer.me

والبدء يف تصميم ورقة عمل تفاعليةWizerجولة يف موقع 

(اجلزء العملي)


