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 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 افد; ةغل ةي9رعلا ةيميلع6 45 ةيمقرلا ةباتكلاو ةءارقلا قافآ

 ،فسأللو ،B1قرلا رصعلا اذ< .- ھنأ  -اًعم -ن9قي .- ررقن نأ ء01/ .- ةواسقلا نم س"ل

 تاسسؤملا هذ< مXSلع تقبأ نإ اذ< ،مRSاسسؤم .- ن9شمNم مNسفنأ ن9ملعملا نم ديدعلا دجيس

 مادختسا ةيفيك قذحب نوفرعe ال مbSأ يأ ،اًيمقر نويمأ مbSأل الإ ٍء01`ل ال  ؛لصألا .-

 فتاNلا وأ .{وللا زاN|}ا وأ ،ھتلzاش wxع امو ،رتويبمكلا زاNج فيظوتو ،تنqrنالاو ايجولونكتلا

 .- م<اسُ�و ،ا�Sحاص �1غeُ ام ةءافكلا نم اXSف ،ةيضرُم ةق�رطب ةيكذلا اNجمارب ليعفتو ،يzذلا

 اًزاNج ليغش� عاطتسا وأ ھنأ هدي .- اًفتا< كسمأ نم لz ن�ظي الو ،�1ملاو .-اقثلاو .-رعملا ھئانب

 اذ< wxع رمألاف  :ةيمقرلا ةبمألاب فصوي نأ نع ديع� ھنأ اي��وqrكيلإ اًباتك أرق وأ ،اًينوqrكيلإ

 ام عم ،ةشاشلا wxع صنب ةحفصلا wxع ةدوجوملا تامل�لل الادب�سا ودعe ال" رمألاف وحنلا

 تاراNم نأ ديب ،تنqrنإلا �rع تاحفصلا ل�وحت ةيفيك بالطلا ةفرعم نم طقف رمألا ھبلطتي

 9r. 1ثكب كلذ نم دع�أ x إ ب<ذت ،ةيساسألا ةيمقرلا ةباتكلاو ةءارقلا

ال�وط ةيضقلا هذ< .- ضو£}ا لبقو 
ً

 B1ّقرلا صاصتخالا ل<أ نأ x إ ةراشإلا بجي 

 وأ بالطلا نم تالاصتالاو تامولعملا تاينقت مادختسا wxع ن�رداقلا َصا£ªألا نوفصي

 ن9يمقر ن9كلS¯سم اًصا£ªأ مbSو�ب ،اNليصوتو اS®اش¬و اNمييقتو تامولعملا wxع روثعلل ن9ملعملا

 .زايتماب B1قرلا ىوت±°ا عم مئالملا لماعتلا wxع ن�رداق

 ن9ملعملل ةل�شم نو�ت نأ x إ ةيمقرلا ةيمألا ليمت ةغللا ةيميلع� .- ھنأ ،عقاولاو

 عم لماعتلا wxع اوداتعا ام اًبلاغ نيذلا كئلؤأ ،ةصاخ نسلا رابك نم ن9نرملا 9rغ نيدما|}ا

 ةبكاوم .- ة�وعص نوNجاوي لقألا wxع وأ ،ةيميلعتلا ةيلمعلا .- اNفيظوتو ايجولونكتلا

 نكمي يذلا  فqrلا نم  رمألا دعe مل ،عقاولا .-و  .ةيضرم ةجردب اNعم لماعتلاو اNمادختسا

 ال ،لاثملا لي¸س wxع امS· يدؤي ةيمقرلا ملعتملاو ملعملا ةيمأ وحم نأ كلذ ،ھلوانت نع ءانغتسالا

الثمف ،ھبحاصب لظلا قلع� ةغللا ةيميلعتب ةقلعتم ة9rثك ةطشأ ةداجإ x إ ،رص±}ا
ً

 وحم يدؤي 

 تالاقملا ةيقوثومو ةقد مييقت wxع ةردقلا x ¬و ،يدقنلا 9rكفتلا تاراNم ز�زع�" x إ ةيمقرلا ةيمألا

 تاسابتقالا ة±¾ نم ققحتلا ةيفيك x إ ةفاضإلاب ،تنqrنإلا wxع ةدوجوملا 1½لا تاروش�ملاو

 ،كلذ wxع ةوالعو ،ا<9rغو عجارملاو بتكلاو صوصنلا .- ملعتملاو ملعملا ا<اري 1½لا تاديكأتلاو

zردق تداز ،ةيمقرلا ةيمألا وحم نع د�زملا ملعتملاو ملعملا ملع� املRSع امwx 9سفتو مييقتr ام 

 كان< نكلو ،ةيمقرلا ةيمألل ير±À لح الو ةلNس ةباجإ دجوت ال ،ةرورضلا�و ،تنqrنإلا wxع ھنا�ري

 ".2ھنودجي ام لوح ةحي±Ãلا ةلئسألا حرط wxع ن9مدختسملا دعاس� تاينقت
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 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

الوادتم حبصأ دق -نآلا– ةغللا ةيميلع� لاجم .- ةيمقرلا ةيمألا وحم موNفم لعلو
ً

 ،ةدش� 

 راش�نا دع� ةصاخ�و ،ھتاذ لا|°ا .- فيظوتلا ةيلباق ن9سحت ةيلمع موNفمب ةوقب اًقلاعتمو

الضف ،ةماع ةفصب يوqrكيلإلا ملعتلا وحن ھجوتلاو ،تنqrنالاو طئاسولاو ب"ساو±}ا مادختسا
ً

 

 ةحئاج ب¸س� ة9rخألا ةنوآلا .- يÈا±Çلا ملعتلا ةيعون wxع تاسسؤملا نم 9rثكلا دامتعا نع

zفملا اذ< نم ققحتلاب بلاطُي حبصأف ،19-انوروNتاسسؤملا يريدمو با±¾أ نم ديدعلا مو 

 ةيمألا وحم نأ امك ،ةرم لوأل مNمييقت دنع مRSاسسؤمب قاحتلالا .- ن9بغارلا ىدل ةيميلعتلا

كمي ھنأل ؛ ھل<أل زفحمك لمعe ةيمقرلا
ّ

 ةاي±}ا ا�Sلطتت ، ةمNم ىرخأ ةيتايح تاراNم باس�كا نم ن

 ةيميلعتلا راودألا ةسراممل اXSبس�نم نم تا9rيغتلا هذ< قبطت 1½لا ةيميلعتلا تاسسؤملا نع الضف

 نم وحن wxع ،اÌيئزج وأ اÌيلz يÈا±Çلا ميلعتلا wxع ا<دامتعاو ايجولونكتلا فيظوت ئدابم قفو

 .ءاحنألا

 نم ديدعلاب ،نوملعتملاو نوملعملا عتمتي نأو دب ال ،اًوأش ھنم عفرأو ،كلذ بناج x إف

 ،B1ٌّقر ملعتم ھنأب اÏSقتي نم فصوي تاراNمو تايلمع .Îو ،ةيمقرلا ةباتكلاو ةءارقلا تاراNم

zع ةردقلاwx 9فوتr ع لمعلا دنع نامألا�r نإلاqrءاشإ لثم ،تن zفو ة�وق رورم تاملNتادادعإ م 

 لامعتسال ةماعلا تايقالخألا �1بت ،يأ ،لوؤسم ل�ش� لصاوتلاو ،اNمادختساو ةيصوص£}ا

 ةيم<أ ديكأتو ةليصألا ةقثلاب ةريد|}ا رداصملا 9Ñيمتو -B1قرلا نطاوملا -اS· ماqÑلالاو ةكبشلا

 �rع ھتكراشم متي ام بقاوع ةفرعمو ؟ةيقيق±}ا رابخألا لباقم ةف�زملا رابخألا x إ فرعتلا

 ،اNفاقيإ wxع ةردقلاو تنqrنإلا �rع ةقرسلاو راضلا مو|Óلا طئاسو x إ فرعتلا ةفرعمو ،تنqrنإلا

 .Ô.. 3امتجالا لصاوتلا لئاسو wxع ھتكراشم مدع وأ ھتكراشم بجي ام ةفرعم كلذكو

 ةعماج .- ايجولونكتلاو ةيمألا وحم ذاتسأ ،زريابس رلي< اNقفو مسقي 1½لا تاراNملا اbSإ 

 wxع روثعلا wxع ةردقلا :ةيس"ئر تاعومجم ثالث x إ ةيمقرلا ةيمألا وحم ،ةيلامشلا انيلوراz ةيالو

 B1. 4قرلا ىوت±°ا ةكراشم وأ لصاوتلاو ؛B1قر ىوتحم ءاش¬و ؛ھكالS¯ساو B1قرلا ىوت±°ا

 ،ةيمقرلل لبقتسملا نأب ت�بثأ دق رصعلا اذ< .- ة9rخألا ةنوآلا نإ انلق اذإ غلابن ال انلعلو

 ،21 نرقلا تاراNم بصع اNلÎ. zو ،يzراش�لا .Ôام|}ا ءاzذللو ،ةيجاتنإلا ةيعادبإلاو ،لصاوتللو

 اXSملعتمو اS·الط د�وqÑل ةد<اج Øxس�و يفتحت ةيميلعتلاو ة�وبqrلا تاسسؤملا لعجي ام و<و

 تمت 1½لا تاراNملا كالتما وحن wxع ،رصعلا اذ< .- ةيمقرلا ةمسلا قيقحتل ةمزاللا تاراNملاب

ا رصعلا اذ< يفف ،ّيفخ 9rغ نو�ي نأ ءافتحالا كلذ .- ب¸سلا لعلو .ليلق ذنم اXSلإ ةراشإلا
ُ

 �rُتع
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 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 ،زربألا نو�ت دا�ت ةروصب نوملعتملا ھيلع دمتعe ذإ ؛دا�ي وأ تامولعملل اًس"ئر اًردصم تنqrنإلا

 .- .Î وأ– ةيميلعتلا تاسسؤملا تحبصأو ،اÌماع يÈا±Çلا ميلعتلا x إ لوحتلا نو�ي دا��و

 ةباتكلاو ةءارقلا تاراNم س�ركتل ةرورضلاب عفدي كلذو ،دياqÑم ل�ش� ھيلع دامتعالل -اNق�رط

 روثعلا wxع اًيمقر نوملعتملا بالطلا ردقي ثيحب ؛اNفالتخا wxع ةيميلعتلا تاسسؤملا .- ةيمقرلا

 ىوت±°ا wxع روثعلا كلذ مÏSكم�و ،ةيمقرلا ھ|Úانمو ،هداومو ،ميلعتلا نم عونلا اذ< عم لماعتلا

 ،ةيقيبطتلاا مNع�راشم .- ھفيظوتو  ھئاشإ ةيفيكب ماملإلاو ،ةكباشلا wxع نم ھكالS¯ساو B1قرلا

 ةيلوئسمب ،ن�رخآلا عم ةكراشمو لصاوتلا كلذكو ،ة�وغللا مS¯طشأو ،ةيعادبإلا م<را�فأو

 . قالخأو

 جئاتنلاو بابسألا :ةيمقرلا ةءارقلا 56إ ةيقرولا ةءارقلا نم تالّوحتلا

 ،تاعوضوملاو بتكلا كالS¯سا تايلآ ت9rغ ةيمقرلا ايجولونكتلا نأ را�نإ نكمي ال

 àrكأ )نآلل اÝSواس� مل ن¬و( ھبش� ةيمقرلا ةءارقلا تحبصأ ثيح ،ماع ل�ش� ةفرعملا عم يطاعتلاو

 9Ñيمت نم ن9ئراقلل هرفوتو نآلا ھب ةيمقرلا ةءارقلا حمس� امل ةرظنو ؛ةيقرولا ةءارقلا àrكأف

 اÏSم ةدافإلا نكمي ة±áاو زومرو تاراشإب ةنيعم نطاوم .- اXSلع قيلعتلاو ،ةمNملا تامولعملا

 ةيمقرلا ن9تءارقلا الك ن9ب امم مغرلا wxع كلذ ،كلذ 9rغو ،.ةيعجرم تاراشإ ةفاض¬و /ٍذئدع�

 .تافالتخاو قورف نم ةيقرولا / ةيدايتعالاو

 ،ةيقرولا ةءارقلا نع ةفلتخم ةق�رطب ايمقر ةنوآلا هذ< .- أرقن انحبصأ اننأ دحأ كشe الو

 انتغمدأ لعافتتو ،ن9تلا±}ا .- اًرثأتو ا9Ñًكرت اًفلتخم ةءارقلا ديق صنلا عم انلعافت راص ،مث نمو

 تاشاشلا wxع فلتخم ل�ش� ان�يعأ عب�تت ،لاثملا لي¸س wxعف ،B1قرلا صنلا عم فلتخم ل�ش�

 فلتخت اًضيأو .اNلفسأو ةحفصلا �rع اًيطخ ،عوبطملا صنلل انتءارق نو�ت امن"ب ، ايقفأ أرقن ذإ

 ،ةشاشلا wxع فلتخم ل�ش� اًضيأ لقن�ن ثيح ،ن9تءارقلا .- تاحفصلا ن9ب انلقنت ةيلمع

الدب دن�سم �rع ر�رمتلاب موقن ،ةيمقرلا تادن�سملا مادختساب
ً

 9rغe امم ،ةحفصلا بلق نم 

 ةءارق ن9ح لاقتنالا دنع عنصن ام فالتخا wxع ،اRSاذ انع�اصأل انلامعتسا ةق�رطو يا�ملا انكاردإ

 رابغلا وأ جزاطلا �r±}ا ةحئار اًنايحأ ھجاونو ،اً�ودي تاحفصلا بلقن اننإف ،عوبطملا صنلا

 انغامد لعافت ز�زعتل B1شلا انماظن نم اًيفاضإ اًساسحإ ةفداصملا ةصرفلا هذ< عمتجت ،ميدقلا

 .5صنلا عم
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 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 ضرع نأ اننكمي ذإ ،داع�ألا ةيددعتب" ةيقرولا ةءارقلا نع ةيمقرلا ةءارقلا قرافتتو

 ،ةيبعش�لا تاطابترالا مادختساب تالاحإلا وأ ،توصلا وأ ويديفلا عطاقم لثم ةنّمضملا تافلملا

 نكلو ةS·اش�م قرطب ه9Ñمرتو ه9Ñيمتو B1قرلا صنلا wxع ،اًفلس انرشأ امك ،قيلعتلا اننكمي امك

 صوصنلا ä½ح وأ فقثتلا وأ ملعتلا صوصن نم ام صن .- .عوبطملا صنلا نع ةفلتخم

 ،تامولعملا x إ يروفلا لوصولا ايلمع رفوت ةيمقرلا صوصنلا نأ را�نإ نكمي الو ،ةيصصختلا

شملا ياعملاو ،ةيس"ئرلا تارابعلاو تامل�لا نع ثحبلا ة�زم انحنمتو
ْ

 صوصنلا حمس� امك ،ةلِ�

  .6"ىرخأ x إ ةقيثو نم سلسلا �Ççلاب ةيمقرلا

 نم د�زملا زاجنإ اننكمي ا�Sف ،ةيمقرلا ةءارقلا اS· تمس�ا ة9rبك ة9Ñم ل<اجت نكمي ال امك

 تامالع� ة9rثك ذفاون حتفت نأ كنكمي ،ةي¸تكملا رتويبمكلا ةزNجأ wxع ،الثمف ،لقأ تقو .- ماNملا

 ،رخآ نا�م نم اNصوصن ضعبل ھجاتحت ام قيثوتب موقتو ،تامولعملا ليلحتل ةددعتم ب�وبت

 اذ< ة|ë عراقت 1½لا صوصنلاب ي�أت نأ وأ ،ام يأرل ةدضعملا تالوقملاب سانéتسالا اًضيأ كنكم�و

 لz تفقوت  ن¬و ،.ìرولا صنلا ا<رفوي ال ايازم لعفلاب اbSإ ،كلذ 9rغ وأ ،كيدي ن9ب يذلا صنلا

 .كش ال ،فيصح B1يداzأو B1قر ئراق wxع اNفيظوت نسحَو اÏSم ةدافتسالا ةينا�م¬و ،ايازملا هذ<

 نكمت ،ةيمقر ةيصن تاودأ نع ثحبلل ن9ملعملا عفد ةرورض ةنوآلا هذ< .Ôاود نمو 

 ،ھئاشإب نورخآلا ماق ام عم اولعافت�و ،B1قرلا ىوتحملل ن9لاعف ن9ئش�م اوحبصي نأ نم مS·الط

 اورفوي نأ ن9ملعملا wxع بجي كلذك ؛ ھتكراشم ةينا�م¬و ،ها�زم نم ةدافإلاو ،ھتيم<أ فاش�كاو

 لوصولا ن9نقتو 9rس"تك ،عالطالاو ةءارقلا .- ةيمقرلا مRSاراNم ز�زع� ھنأش نم ام بالطلل

 تاعوضوملاو تالاقملاو بتكلاو حفصتلا عقاومو ،اS· لاصتالا وأ اS®اشإ دع� ،ةيمقرلا تابتكملل

 .ةبقارمو ةيانعو ،ةقث عضوم و< امم ،كلذ 9rغو ،صصقلاو

 اS· دصقُي ام اًبلاغ ةيمقرلا ةباتكلاف ةيمقرلا ةيمألا وحم حمالم م<أ دحأ دعe كلذو

 ةدمعأ دحأ و< ن�رخآلا عم را�فألا ليصوتو ةكراشمو لاعفلا نواعتلا ةيفيك ملع� نإف ،ةكراشملا

 ،ويديفلا عطاقمو �qrوتو س"فلا نم .Ôامتجالا لصاوتلا لئاسو .- لصا±}اz" ةيمقرلا ةيمألا وحم

 تافلملا نم ةيضرع ةلسلس .Îو( تساzدوب تافلمو ،تانودملاو يوqrكلإلا دي�rلا لئاسرو

 اXSلإ عامتسالل ª£í01 زاNج wxع اNلي�Ñت مدختسملل نكمي 1½لا ةقوطنملا ةيمقرلا ةيتوصلا

 )Podcast Production-(2012 7"ةلوNس�
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 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 بلطتي بالطلا ىدل ةيمقرلا ةباتكلاو ةءارقلا تاراNم ءانب لجأ نم طيطختلا نأ wxع

 مRSاzراشمو مRSاNجوتو بالطلا تارايتخا ميظعتل ةعجانلا قرطلا وأ لئاسولا ليعفت بلطتي

الثم ، دحاولا لصفلا لخاد ةيمقرلا ع�راشملا .- ةلعافلا
ً

، zنأ eَل حمسNةءارقب اًعم م<وملعم م 

 9rيغ�و ثحابتلاو رواحتلاو شقانتلا x إ ةرورضلاب يدؤيس ام و<و ،دحاو تقو .- باتكلا سفن

 مامت<الا بصني نأ wxع .ليلحتلاو ةشقانملا ديق .Î ةركف وأ ام عوضوم لوح تاعانقلاو ءارآلا

 1½لا ةباتكلاو ةءارقلا تاودأ فيظوتو ز�زع� عم ،ةقوثوملا ةليصألا بتكلاو ةيمقرلا صوصنلا wxع

لعتلا ديق وأ فيقثتلاو ةءارقلا ديق ،صوصنلاب ةقيمعلا طباورلاو نواعتلا ززع�
ُّ

 .ميلعتلاو م

 ةيمألا وحم تاراNم مS·الط مNميلع� عم ھترو9rس .- اًنماqÑم مS¯لاسرو ن9ملعملا رود ي�أ�و

 اNعقاوم ترفوت 1½لا ة�وقلا ثحبلا تاzرحم نم ىوصقلا ةدافتسالا ،كلذ نمو ،ةيمقرلا

 بالطلل رفوت ام ا9rًثك عقاوملا هذ< نأ ةصاخ�و ،ةكباشلا wxع ةàrكب ،ةيميلعتلاو ةب�ردتلا اNجمار�و

 باسكإ .- اً�ولطم لاز ام" ملعملا رود نأ الإ ،ا�rًك اًمعد مNل مدقتو ةيميلع� ةلئسأ نع تاباجإ

 بابسأ مNف .- لب ،تالكشمل لولح وأ تاباجإ wxع لوص±}ا درجم نم wxعأو عفرأ اًدعُ� بالطلا

 نأ د�رن ،مولب في�صت x إ رظنلا�و ةقيق±}ا .- اننأ كلذ ،اXSلع قيبطتلاو اNليلحتو تاباجإلا

 مت ثيح ،اNلح .- عورشلاو ام ةل�شم ةNجاوم دنع مNفلا نم قمعأ ىوتسم بالطلا بس�كي

 قبسملا طرشلا .Î ةفرعملا نأ كاردإ عم ، "تاردقو تاراNم" اbSأ wxع ةفرعملا دع� تائفلا ميدقت

 ),Bloom, B. S., Englehart& Krathwohl 1956(8"ذيفنتلا عضوم تاردقلاو تاراNملا هذ< عضول يرورضلا

 امم ،يمر< ل�ش wxع اÌي¸تارت �1بملا ،N9rشلا مولب في�صتب 9rكذتلا ان< اًديفم نو�ي ھلعلو

eعألا تا�وتسملا .- ملعتلا نأ �1عwx eع دمتعwx ع لوص±}اwx ملاو ةفرعملاNة�ولطملا تارا -. 

 ) Armstrong, Patricia,2010( :9. اتلا ل�شلا wxع في�صتلا اذ< ءاج اذNلو ،ايندلا تا�وتسملا

 
 

8 - Bloom, B. S., Englehart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R.1956 .  
9  - Armstrong, Patricia 2010-06-10. "Bloom's Taxonomy". Vanderbilt University Center for 

Teaching. Vanderbilt University. Retrieved 29 June 2016 
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 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 

 

 

 :ةيلاتلا تاSوتسم ةتسلا Q6ع ىوتحا دق ھنإف ،فيGصتلا اذD قفوو

 .ىدملا ةل�وط ةركاذلا نم ةلصلا تاذ ةفرعملا عاجqrسا :ركذتلا .1

 9rسفتلا لالخ نم ةينايبلا موسرلاو ة�وتكملاو ة�وفشلا لئاسرلا نم �äعملا ءانب :مNفلا .2

 .حرشلاو ةنراقملاو لالدتسالاو صي£ñتلاو في�صتلاو ليثمتلاو

 .ذيفنتلا وأ ذيفنتلل ءارجإ مادختسا وأ ذيفنت :ميدقتلا .3

 ضعبلا اNضعبب ءازجألا طابترا ةيفيك ديدحتو ،ةنو�م ءازجأ x إ داوملا ميسقت :ليلحتلا .4

 .دانسإلاو ميظنتلاو ق�رفتلا لالخ نم ماع ضرغ وأ ل�يS·و

 .دقنلاو قيقدتلا لالخ نم 9rياعملاو 9rياعملا wxع ًءانب ما�حألا رادصإ :مييقتلا .5

 .- رصانعلا ميظنت ةداعإ ؛ةيفيظو وأ ةكسامتم ةدحو ليكش�ل رصانعلا عيمجت :ءاشإلا .6

 .جاتنإلا وأ طيطختلا وأ ديلوتلا لالخ نم ديدج ل�ي< وأ طمن

 .- نوملعملا اÏSّمضُي نأو دب ال 1½لا كلت ةيمقرلا ةباتكلاو ةءارقلا تاراNم تايساسأ نمو

 تايلمع لالخ ،ةيمقرلا مS·الط ةيمأ وحم .- ةم<اسملاو طيطختلا .- عورشلا ن9ح مNططخ

 .- مbSأ كلذ ،اS¯لءاسمو مRSامولعم اÏSم نوقتسe 1½لا م<رداصم مييقت ،تنqrنإلا wxع ثحبلا

 ل< ،حيضوتلا لي¸س wxعو ،ھب قوثوم 9rغو ھب قوثوم ردصم ن9ب قرفلا ةفرعم wxع بردتلل ةجاح

 عقوم وأ ،ًىدتنم وأ B1يداzأ عقوم م<را�فأ /مNصوصن/ م<رداصم ھنم نوقتسe يذلا م<ردصم

 مكو ؟ةرم رخآ ردصملا ثيدحت مت ä½مو ؟ال مأ ثيدحتلا مئاد عقوملا اذ< ل<و ،ام يق�وس� يالعإ

 وأ ةيعوضوم ةغلب ةمدقم تامولعملا ل<و ؟عجرمك ردصملا اذS· طبترت 1½لا ىرخألا عقاوملا ددع

 wxع ھبالط زفحي نأ تاراNملا هذ< Bّäنو ھبالط .- سرغ ام اذإ بالطلا عيطتسe ان< نم ؟ة9Ñحتم
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 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 ةاعارم عم ،الثم ،9Ñفحتلا لا�شأ نمو  .10اXSلإ اولصو 1½لا ةفرعملل ةديدج ةيعادبإ تا�وتسم

 :ـــب اوموقي نأ مNضع�/ھبالط نم ملعملا بلطي نأ ،ةيميلعتلا تا�وتسملا

الاقم بتكا .1
ً

 .ç}إ ..../ناونعلا/ةيص£÷لا /عوضوملا سفن لوح اÌيف±¾ 

2. À|ّكتوصب ل �Ç|الي
ً

 كملقب ا<رطس� نأ دع� ،ةصق ي�حي .�øرات )تساzدوب( ايتوص 

 .ن9تحفص نع لقي ال اميف

 .ةكباشلا نم اًديفتسم ... .�øراتلا زمرلا/لطبلا/بيدألا اذ< ةايح خ�رات صقتسا .3

الاقم كتوصب مث كملقب ل|À ،ةكباشلا نم اًديفتسم .4
ً

 لظ .- ةيمويلا كتطشأ نع 

 ب¸س� ةنيدملا wxع ضورفملا رظ±}ا لظ .- يمويلا كطاشو ،ةيعيبطلا ةاي±}ا فورظ

 .ءا�ولا راش�نا

 .ميقqrلا تامالع ةاعارم عم ،اNم|ë ثلث .- )...( اNطبار 1½لا ةلاقملا ص£} .5

 نأ ةيمقرلا ةيمألا وحم بلطتي ال ھنأ ،اًديج نوملعملا اXSعe نأ بجي 1½لا ةمNملا تالوقملا نم لعلو

 ةيميلعتلا مRSانا�مإ قلطت نأ نكمي 1½لا ةيمقرلا تاودألل مNمNف بلطتي ھنكلو ،ءا�rخ اوحبصي

  .11قمعألا

 ايمقر نZملعتملا نZملعملا تاودأو تاراTم

 ر�وطتلل ةجاح .- اRSاذ .Î 1½لا ةيساسألا تاراNملا نم اًضع� كان< نإ ،لوقلا ةلمجو

 لجأ نم كلذو ؛اRSاناقتو ايجولونكتلا نيدايم .- ،رارمتساب ديدج و< ام لz ةبكاومل ،مئادلا

 :12كلذ نمو ، ن9ملعتملاو ن9ملعملا ىدل ةيمقرلا ةيمألا وحم قيقحت

 ةيفيظولا تاراTملا .1

 اXSف لقنتلا نم اونكمتيل ؛ةيمقرلا تاينقتلا .- ةيفاz سسأ ن9ملعملا ىدل نو�ي نأ بجي

 رNظت امدنع ثيحب ةيافكلا ھيف امب اًقيمع مNفلا اذ< نو�ي نأ بج�و ،لصفلا تقو لالخ ةءافكب

 wxع ءاوس تاناقتلا هذ< فيظوتو ةدافإلا ةيفيك .- 9rكفتلا نوملعملا ديجي ،ثدحألا تاينقتلا

 .ءالمزلا عم كاqrشالاب وأ يدرفلا ىوتسملا

 ثحبلا تاراTم .2

 
10 - eracylit-digital-https://rossieronline.usc.edu/blog/teacher/ 
 

11 - literacy-digital-https://rossieronline.usc.edu/blog/teacher/ 
 
12 - checklist-literacy-usc.edu/blog/digitalhttps://rossieronline./ 
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 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 جئاتن wxع لوص±}ا لجأ نم ثحبلا تاzرحم .- لقنتلا ةيفيك نوملعملا فرعe نأ بجي

 .ةع�رسو ،ةنمآو ،ةمqrحمو ،ةقثومو ،ةديفم

 رداصملا مييقت  .3

 ،اS· قوثوملا 9rغ� اS¯نراقمو ،ةقومرملا تنqrنالا عقوم مييقت wxع ن�رداق نوملعملا نو�ي نأ بجي

 ھباش ا وأ ةي�يد وأ ةي�زح وأ ةي¸صع� ،ام را�فأل جورت 1½لا ة9rط£}ا وأ ة9Ñحتملا عقاوملا فاش�كاو

 .تاراNملا سفن قيقحت وحن بالطلا ھيجوت wxع ن�رداق اونو�ي نأ بجي مث نمو ،كلذ

 يدقنلا Zgكفتلا  .4

 1½لا ةيمقرلا تاودألاو رداصملا .- يدقنلا 9rكفتلا wxع ن�رداق نوملعملا نو�ي نأ بجي

 ھتايلآو ،يدقنلا 9rكفتلا ةيفيك م<رودب بالطلا ميلع� نم اونكمتي ä½ح اXSلع نودمتع�و اbSودجي

 .ھتاوطخ ذيفنت

 عادبإلا .5

 ةددجتملاو ؛ةحاتملا ةيمقرلا تاودألل ةيافكلا ھيف امب قيمع مNف ن9ملعملا ىدل نو�ي نأ بجي

 دودح x إ تاودألا هذ< دتمت 1½لا ةيعادبإلا ع�راشملا لالخ نم بالطلا ھيجوتو حاqrقال ؛رارمتساب

 .ھب مايقلا مÏSكمي ام

 لصاوتلا  .6

 ل�ل ةبسانم ةق�رطب ةيمقرلا تاينقتلا �rع لصاوتلا wxع ن�رداق نوملعملا نو�ي نأ بجي

 .ةيميداzألاو ةيميلعتلا اRSا�وتحم عم 0ä/امت�و ا�Sسانُي امب ،ةصنم

 ةيفاقثلا تاقايسلا  .7

 بالطلا ا�Sلجي 1½لا ةعونتملا ةيفاقثلا تاقايسلا هاجت ةيساسح ن9ملعملا ىدل نو�ي نأ بجي

 9Ñيمتلل ايجولونكتلا مادختسا ةيفيك اوفرعe نأ بجي ،ةيمقرلا تاينقتلاو û01اردلا لصفلا x إ

 .رخآلا لبقتو حماس�لاو شeاعتلل وعدت 1½لا كلت ن�9و ،.-اقثلا ددعتلل ةض<انملا Úüانملا

 ةمالسلا  .8

 س�ردت ةيفيك اوفرعe نأ بجي امك ،تنqrنإلا �rع ةيمقرلا ةمالسلا مNف ن9ملعملا wxع بجي

 ن9ب ماqrحالا ليعفتب حمس� ةق�رطب تنqrنإلا �rع مS·الط عم ثحبلاو B1قرلا نطاوملا تاداع

ت الو ،ن9فرطلا
ُ

 .ھتاذ تقولا .- ملعتملا ةيلالقتسا رداص

 ايجولونكتلا تاودأ wgع ءارشلا ةلوازم Q6ع ةردقلا .9
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 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 ام ä½م ،مS·الطل مRSاXSجوتو مS®ارآو مRSاقيلع� ميدقت wxع ن�رداق نوملعملا نو�ي نأ بجي

 ةيميلعتلا ةرادإلا نع ن9لوؤسملا ھيجوتو ،ةقطنملا ايجولونكت ءارش تايلمع لوح ،اوجاتحا

 لصفلا تاجايتحا عم ةاqrشملا تاينقتلا ةقباطمل كلذ نكمأ امثيح ةيميلعتلا ةسسؤملا 9rيس�و

 .û01اردلا

 نواعتلاو ةنورملا  .10

 نم اًيمقر اونكمتي نأ ن9ملعملا wxع بجي ،اًدج اًع�رس ا9rًيغ� بلطتت ايجولونكتلا نأل اًرظن

 لصاوتلل ةيمقرلا تاودألا ملعتملا ملعملا مادختسا بجي كلذكو ،تا9rيغتلا هذ< عم فيكتلا

 اًينNم م<ر�وطت ءانثأ ،ملاعلا ءاحنأ عيمج .- وأ مNق�رف .- ءاوس ،ن�رخآلا ن9ملعملا عم نواعتلاو

 .ع�راشملا .- مNقيس�تو

 ةعونتملا ةشدردلا تاصنمب ةفرعملا .11

 نم ،ةعونتملا تاصنملاو تاناقتلا هذ< مادختساو لوصولا ةيفيك ةفرعم ن9ملعملا wxع بجي

املاع حتفت اbSإ ثيح
ً

 ثدحتلا بالطلل نكمي ،تاصنملا هذ< wxعف ،ةفرعملاو ةءارقلاو عالطالا نم 

 ةيناديم ةلحرب مايقلا وأ ،مNمامت<او مNصصخت مbSوzراشe ملاعلا لوح ءالمزو ءا�rخ x إ

 ةيمأ وحم تحبصأ ،تنqrنإلا �rع دشرم wxع روثعلا ä½ح وأ ،الثم ،ةززعملا تاناقتلا �rع ةيضاqrفا

 .اÏSع �äغ الو ،ة�رورض تاودألا هذS· ملعملا

 PLN تاصنمب ةفرعملا .12

 ءاقبلاو ومنلاو ي�اذلا يÈا±Çلا ملعتلا حاتفم و< )PLN( ةيص£ª ملع� ةكبش كالتما نإ

الثم ،�qrوت ،ة�وبqrلاو ةيمقرلا تارا�تبالا �rكأو ثدحأب عالطا wxع
ً

 ن9ب ةصاخ ةيبعش� ىظحي ،

 عم لماعتلل ا<ززع�و ن9سردملا ةغمدأ حتفيس ةصنملا هذ< .- لقنتلا ةيفيك ملع� نإ ،ن9ملعملا

 .مNعيضاوم تالاجم جراخو لخاد رظنلا تاNجوو تامولعملا نم ملاع

  لوزت نأ اTل نآ ةئطاخ تاداقتعا :ةيمقرلا ةيمألا

 تاداقتعالا وأ  تافار£}ا مNضع� هامس امم زاqrحالا بجو ھنإف ،كلذ لz نم مغرلا wxعو

 ام اذإ ،عفنت امم àrكأ رضت 1½لا ةلوادتملا ةئطا£}ا تاداقتعالا كلت ،ةيمقرلا ةيمألا لوح ةئطا£}ا

 :13ةيلاتلا تاداقتعالا .Î ا<رطخأ لعلو ،ملعتملا وأ ملعملا ةيلقع wxع ترطيسو ترش�نا

 .ء01/ لz نوفرعe نويمقرلا نوملعملا .1

 
13 -     myths-literacy-https://rossieronline.usc.edu/blog/digital/ 
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 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 نوملعملا فلتخي ،بالطلا ىدل ةءارقلا تا�وتسم فلتخت امك ھنأل ؛كش ال ،ةفارخ .Îو

 ثدحأ wxع روNظلا وأ 9Ñمqrلا ةيفيك ةفرعم نإ ،مÝSدل ةباتكلاو ةءارقلاب ماملإلا تا�وتسم .-

 ثيحب اS¯فرعمو تاينقتلاب ٍفاz ماملإ كيدل نو�ي نأ و< لعفلاب م<ألاو .اًمNم اًرمأ س"ل قيبطت

eسNف لقنتلا لXSرايتخا .- اًضيأ اًعراب اًيمقر ملعتملا ملعملا نو�ي نأ بجي .لوقعم ل�ش� ا 

 هذ< مادختساو ،اNمادختسا لالخ نم بالطلا ھيجوتو ،û01اردلا مNلصفل ةبسانملا ايجولونكتلا

 !ةيلقع بلطتي لعفلاب رمألا نإ ،عادبإلاو يدقنلا 9rكفتلا حتفل ايجولونكتلا

 .ةاواسملا مدق wxع ةيمقرلا تاودألا عيمج ءاشإ متي .2

 دقفي ايجولونكتلا نم زاNج يأ ،عقاولا .- ،ميلعتلا 9rغ� نأ اNسفن ايجولونكتلل نكمي ال

 نوملعملاو ،ا��Sرجتو ايجولونكتلا هذ< قيبطت مÏSم بلطتي رمألا ،نوملعملا ھمNفي ال امدنع ھتيم<أ

 تاقالعلا نأب فاqrعالا عم ،ةيساردلا لوصفلا .- لمعeُ ال امو ھلمع بجي ام نوفرعe نيذلا م<

 كلت لحم لحت نأ ايجولونكتلل نكمي الو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا حاجن .- ساسأ لماع ةيناسإلا

 ".تاقالعلا

3. eهُّداضُ�و يديلقتلا س�ردتلا ةيمقرلا ةباتكلاو ةءارقلا ميلع� ضراع. 

 ايجولونكتلاف ؛ةيديلقتلا س�ردتلا قرط ق�رط .- فقت الأ بجي ةيمقرلا ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم

الدب ،رسeأو لضفأ ل�ش� اًمئاد نوملعملا ھب موقي ام معدت نأ بجي
ً

 ؛ق�رطلا .- فوقولا نم 

 ھنكل ،ء01`لا سفن ھنإ ،باس±}او ةباتكلاو ةءارقلا لحم لحي نأ نكمي ال ةيمقرلا ةيمألا وحمف

 ..ةديدج طئاسو wxع طقف قبطني

 .ةلصفنم ةراNم ةيمقرلا ةيمألا وحم .4

 بجي ذإ ،اNقايس نع ايجولونكتلا لصف x إ كلذ يدؤي ھنأ كلذ ،ةتبلأ اًحي±¾ س"ل داقتعالا اذ<

 ةيحانلا نم ءاوس ،تابجاولا نم ىرخأ عاونأ .- ةيمقرلا ةيمألا و±° ،ةناقت يأ ،ةناقت مادختسا

 مايق ،لاثملا لي¸س wxع ،ميدقلا بدألا .- عورشم نمضتي دقف ،تاجردلا ضارغأل وأ ةيلمعلا

 حبصي ،ةق�رطلا هذS· ،ةددحم ةينمز ةqrف نم توصلاو ويديفلاو روصلا ضع� عيمجتب بالطلا

 ةيعامتجالا تاراNملا wxع دمتعe ام اًبلاغو ،عادبإلاو يدقنلا 9rكفتلل اًردصم ةيمقرلا ةيمألا وحم

 .ةيعام|}ا ةيمقرلا ع�راشملا .- بالطلا لقن�ي امن"ب

 .طقف فئاظولاب قلعتت ةيمقرلا ةفرعملا  .5

 ..#راخ طبار ةطساوب ةفلت£°ا تاينقتلا ن9ب لقنتلاب طقف قلعتي ال ةيمقرلا ةيمألا وحم نإ

 نم ةدو|}ا ةيلاع رداصم wxع روثعلا :لجأ نم ةيمقرلا ةءافكلا مادختساب رمألا قلعتي لب



 
 

 11 افولا وبأ تزع ديسلا .د

 

 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 ةءارقلا ةفرعم wxع ةيفاقثلا تاقايسلا رثؤت فيك مNفو ،رداصملا مييقتو ،ةفلتخم رظن تاNجو

 �rع نواعتلاو ،يدقن ل�ش� 9rكفتلاو ،تنqrنإلا wxع اًنمآ ءاقبلاو ،ص£ª ل�ل ةباتكلاو

 .ةفبظولاب طقف طبتري نأ كلذ كمي الو ،ç}إ...تافاقثلا

 .ةيمقرلا ةءارقلا نوفرعe مS¯عيبطب نويمقرلا نونطاوملا  .6

 ةيمألا وحمب رمألا قلعتي امدنع ةقثلاب نورعشe ن9يمقرلا ن9نطاوملا نأ ظحالن نأ بجي

 مÝSدل دلوتت ٍذئ�يح ،ه9rغو ل�Ñملا .- ماظتناب ايجولونكتلا عم نولعافتي اوناz اذإ ،ةيجولونكتلا

 .رمعلا سفن .- مXSملعم ىدل ناz ام زواجتت تاراNملا نم ةيساسأ ةعومجم

ك x إ بالطلا لوحت ايجولونكتلا .7
ُ

 .ءآطُ�و x اس

 x إ ن9يبلسلا ن9ملعتملا نم بالطلا û01اردلا لصفلا .- ايجولونكتلا لوحت نأ بجي

الدب - ءاشإلاو عادبإلا x إ يدؤي امم ،ن9طش�لا ن9ملعتملا
ً

  .بسحف تامولعملا – يقلت نم 

او 
ُ

 ،تايضا�رلا لصف .- ملعتلا جمدب انمق دقل" تاملعملا ىدحإ تلاق :ة�رجتلا هذ< رظن

الدبف
ً

الفط 28 نم 
ً

 eع نولمعwx ثلث نآلا كيدل حبصأ ،ء01`لا سفن eع لمعwx ع مئاقلا ملعتلاwx 

 يذلا مامت<الا wxع لوص±}ا ثلثو ،مي<افملاب مايقلل ةيمقرلا ع�راشملا .- لمعلا ثلثو ،ع�راشملا

 ءارج¬و اNميلس� بالطلل نكمي امن"ب ،ماNملا ع�زوتب نوملعملا موقي لعفلاب ،ملعملا نم ھنوجاتحي

 لمعلا ()Ãيس جمان�rلا نأل بالطلاو ن9ملعملا نم ل�ل ةدئاف هذ<و .ماظنلا wxع تارابتخالا

 qrفد x إ كلذ لقن و< ھلعف كيلع ام ن9ملعملا عيمجو ،ة�روف تاظحالم بالطلا يطع�و ،اًيئاقلت

 ةحاسم ةمظنألا نم عاونألا هذ< حتفت .بالطلا عم لمعلل تقولا نم د�زملا ]كqrي اذ<[ .تاجردلا

 لمع لعفلاب اونقتأ نيذلا بالطلل حمس� امن"ب اXSلإ نوجاتحي نيذلا بالطلا حالصإل ن9ملعملل

 .لقتسم ل�ش� عادبإلاو فاشكتسالاب عورشملا

 .مÝS ام لz و< بالطلل ايجولونكتلا 9rفوت  .8

eامن"ب ن9باذج نيدشرمك اًيمقر نوملعتملا نوملعملا لمع eالط لمع·Sايجولونكتلا عم م، 

 هذ< �1بت أط£}ا نم ،ةيلمع àrكأ ىوتسم wxع ،ةيلصألا مNمي<افم ءارو اميف 9rكفتلل مbSودحت�و

 مادختسا ءانثأ ةيانع� مS·الط نامأو ةيصوصخ ةبقارم x إ نوجاتحيس ن9ملعملا نأل ةروطسألا

 .- ن�رمتسم اوناz اذإ ام ةبقارم x إ بالطلا جاتحي ،نايحألا نم 9rثك يفف ،ةيمقرلا ايجولونكتلا

 كلذ �1عe الو ،حي±Ãلا ء01`لا نولعفي فيك اوملعتي نأ x إ بالطلا جاتحي ،مع .ال مأ ةمNم

 .ةقثلا ءان�و ةديشرلا ةبقارملاو ةياعرلل رود كان< لب !بسحف اًناجم ايجولونكتلا مNحنم

 .ةيمقرلا تاراNملا ميلعتل اًيمقر ا9rًبخ نوzأ نأ بجي .9



 
 

 12 افولا وبأ تزع ديسلا .د

 

 اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا يملعم داحتا

 ،ايجولونكتلا .- ءا�rخ اوس"ل مbSأل كلذ نولوقي ،ءاعدالا اذ< نوعدي ن9ملعملا نم 9rثكلا

 .- 9rبخ دحأ ال" :نوس��ور لوقي .اًحي±¾ س"ل اذ< نكلو - لصفلا .- اNمادختسا مÏSكمي ال

 بجي لب ،لشفأ مل �1نكل ،(,ني مل كلذ نأب لوقلل - نرم فقوم و< ھجاتحت ام" ."ايجولونكتلا

 ."كان< ةادأ لz ةفرعم كنكمي ال ،ةيلمعلا ليدعتب موقأ نأ

 .ةديد|}ا ايجولونكتلا ملعتل .-ا�لا تقولا ن9ملعملا ىدل س"ل  .10

 تناz ن.لو ،لا|°ا اذ< .- لعفلاب ءافعض ن9سردملا مظعم نأل موNفم قلق اذ< نإ ،عقاولا .-

 ةصاخ�و ، ةياÏSلا .- تقولا نم 9rثكلا رفوت اbSأ الإ ،اbSاقتإل اًتقو ةديد|}ا ايجولونكتلا قرغتس�

 يدقنلا 9rكفتلا لحم لحي نل ملعتلاو ةيمقرلا تاودألا نإ  ..حي±¾ ل�ش� كلذب موقت تنك اذإ

 يذلا ويديفلا و< حاتفملا س"ل ،سو�عملا لصفلا .- ،الثمف ،01/"ئرلا لماعلا و< اذ< ."يرش¸لا

 .- تقولا نم د�زملا و< اذ<و - ايجولونكتلا كحنمت ام ھنإ ،تارضا±°ا ءاقلإ ءانثأ كسفنل هروصت

  .لافطألا عم فشكتساو يدحتلل تالكشملا لحو يدقنلا 9rكفتلا مادختسال لصفلا

ت ،لصفلا .- بالطلا فتاو<  .11
ُ

ثِدح
ُ

 !00äوفلا 

 .- عجرملا وأ م|1ملا لثم اbSإ ،ة�وق ةادأ اNفصوب اNسفن ةيكذلا فتاوNلا عم لماعتلا بجي

 ناz اذإف ،لوصفلا ةرادإ .- ةل�شملا ةقيقحو ، 1½لا ةفرعملا لwx zع نولصحي اNق�رط نع ،مS·ويج

 مNفتاو< ھمدقت ام لz نم ةدافتسالا نم بالطلا نكمتي نأ بجيف ،ھلصف ةرادإ .- اًدS¯جم ملعملا

 عم .Ôامتجالا دقعلا اوبكنتو ،فتاNلا مادختسا ةسايس بالطلا قرخ اذ¬و ،مN<اب�نا ت"تش� نود

 .مNقوقح ضع� نم اًنامرح وا اًمول ةأ اًباقع ،كلذ رارضأ لمحت مXSلع بجيف ،مNملعم

 


