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 משימות במרחב

  הדיגיטלי וקבלת משוב

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

  אגף א לפיתוח פדגוגי

 

 

 
 العربيّة اللغة في اإلجرائيّة المهّمة – درس تخطيط نموذج

 54 دقيقة

ب عمل يكون هنا  بناءب مجموعة كلا  تقوم حيث الرابعة، وحتاى الثانية المرحلة من الطّلا
 تزامنيا  بلقاء يلتقون األمر أحوج وإن المجموعة، أعضاء خّلله من يعمل تعاوني   مستند

 يحدادون .بينهم والمهاما  األدوار بتوزيع يقومون .(الزوم خّلل من) البعض بعضهم مع
 الحلول وتقديم ناتوالبيا الموادا  بتجميع ويبدأون والمصادر الصلة ذات المعلومات
 .المعلام من رقمياة بمّلحظات مصحوبة طبعا العملياة تكون .عليه نفقويتا  حلا  وصياغة

  .فورياة فعل ردود على للحصول رقمياة إلداة مثال
ب، صاغه الذي الحلا  على بناء رون الطّلا  يكون قد .تعاونياة ةأدا من ويقدامونه منتجا يطوا

 استمارة بناء فيلم، إنشاء ملصقا، شرائح، إنشاء اإلنترنت، عبر إعّلمياة حملة المنتج
   ....وغيرها

 

 54 دقيقة

ة  العربياة اللغة في التنفيذياة المهما
 رقمياة بيئة في المعرفة بناء :الجياد التدريس ممارسة
ة :رقميا  تعليم نموذج  ممكنة مهما

 

 واألفكار األمثلة من المزيد

 وتطلب .اليومياة الطالب حياة من مواضيع تعالج مّلئمة إطار قصاة بإعداد المعلامة تقوم
ب من ة بتطوير  مجموعة كلا  تقوم حتَى مجموعات في أنفسهم توزيع الطّلا  مهما

 إجرائياة

 تزامنيّ  صفّيّ  لقاء
 

ب استقبال يتما  ة في العمل مراحل أمامهم المعلامة تعرض . تزامنيا  بلقاء الطّلا  المهما
فهم ،إلجرائياةا   .اإلطار قصاة وتعرض بها سيعملون التي (المودل) التعليمياة البيئة على تعرا

 باشتقاق مجموعة كلا  وتقوم اإلطار، ةقصا  من النابعة القضايا لتحديد صفايا  نقاش يدور
   .لها حلا  وإيجاد معالجتها يريدون التي القضياة

 العربياة اللغة  :الموضوع
 .الثانوياة المرحلة :العمري ة الفئة

ن التغذية الراجعة والمردود : الزمن ة، ديناميكياة ومرنة تتضما  عملياة مستمرا

 فادية ندااف: إعداد المرشدة
 

 
 
  

رته الذي المنتج مجموعة كلا  رضتع اللقاء هذا في  هذا اختيار أسباب وتعرض طوا
ب مع بالتعاون تطويره يتما  مئشار على بناء مّلحظاتهم الزمّلء يُعطي .المنتج  .الطّلا
 كيف المشكلة؟/القضياة بفهم المعلومات جمع ساهم كيف :بمردود مصحوبة العملياة تكون
   المختلفة؟ الرؤى تطوير في الرقمياة األداة استخدام ساهم

 مرحلة التحضير

 لقاء صف ي   تزامني  
 

ة عملي ة  مستمر 

https://ecat.education.gov.il/dropbox
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/execution-task-in-arabic/home
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/building-knowledge-in-a-digital-environment/
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/matlat-bitsua.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/matlat-bitsua.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/matlat-bitsua.pdf
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/virtual-classroom-meeting/
https://edu.gov.il/tech/mbl/Pages/hp-new.aspx
https://docs.google.com/document/d/1sV1aJqNOMMM2gJzevr_I5s4YTNNLZZpeIuXMEKNT7zk/edit?usp=sharing

