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T E M P L A T E  2017 

 :استخذام الرٍاضٌات والتفكري الحاسوبً -5
الرٍاضٌات والحاسوب أدوات أساسٌة لتهحٌل الػالقات بسي  تػذالػلوم ،  فً

  .الهتغريات الفزيٍائٌة
التهحٌالت الرٍاضٌة والحاسوبٌة للػالقات والهبادَ  ، تػتربالهًذسة  فً

  .الراسخة جسًءا ال ٍتجسأ وي التصهٌن

الههارسات 
الػلهٌة  

 والهًذسٌة

 NGSSالجٌل التالً وي وػاٍري الػلوم 



:السؤال هو  
كٌف ٍستعٌغ الهػلن أى ٍخعظ وي أجل دوج التقًٌة 

الهًاسبة  فً أهذاف التػلن بعرٍقة تًهً الههارسات 
 الهستهذفة؟



 ٌهورج
 SAMR 

 وساؼذة الهػلهسي ؼلى كٌفٌة دوج ٍهذف إلى  

و دفغ العلبة لتحقٌق  التقًٌة فً وهام التػلن

  .وستوٍات ؼلٌا وي الههارات و الهًجسات

ؼرب الذوج و االستخذام الفػال  تصهٌن الهههةٍركس ؼلى 

واالبتػاد ؼي  لألدوات التقًٌة الرقهٌة الهًاسبة للهههة

 .«التقًٌة وي أجل التقًٌة»استخذام 

 ٌهورج صهن وي قبل 
 روبي بًٌتذورا . د

Dr. Ruben Puentedura 
2006 



 إؼادة التػرٍف
Redefinition 

استخذام التقًٌة لتصهٌن 
وهام جذٍذة وبتكرة، لن تكي 

 وهكًة وسبقاً 

 وحال
تصهٌن االستباٌات 
 وخرائظ الهفاهٌن

 التػذٍل
Modification 

استخذام التقًٌة إلؼادة 
تصهٌن الههام بصورة فػالة 

 .ووؤخرة

 وحال
تحوٍل الكتاب إلى كتاب 
 الكرتوًٌ وتػذد الوسائظ

 السٍادة
Augmentation 

استخذام التقًٌة كأدوات 
بذٍلة وغ تحسسي االستخذام 

 .الوظٌفً

 وحال
قراءة الكتاب وغ اآلٍباد 
وغ إوكاٌٌة الًقر ؼلى 
 الكلهة لٌظهر ورادفها

 االستبذال
Substitution 

ٍستخذم التقًٌة كأدوات 
بذٍلة لألدوات التقلٌذٍة دوى 

 .أي تغٌري وظٌفً

 وحال
قراءة الكتاب وي اآلٍباد 
 بذاُل وي الكتاب الورقً

ول
تح

 ال
سي

حس
الت

 
 SAMRٌهورج 



 هرم
BLOOM 

 الهػرفً

 1956ؼام  بًجاوسي بلوم
خن تن استحذاخه بواسعة 
اٌذرسوى وكراتهول فً 

 2001ؼام 

األهذاف اليت تركس ؼلى القذرات ٍشتهل ؼلى 

والػهلٌات الػقلٌة اليت تتصل بهػرفة 

الحقائق، ووػرفة العرق واألسالٌب الخاصة 

 .بهػالجة الهػلووات
 



 التحلٌل

 التقوٍن

 االبذاع
ٌظٌن الهػلووات بعرق ت

 وختلف جذٍذة

اصذار حكن ؼلً قٌهة أو 
.فكرة وػًٌة  

التفكٌك والتجسئة إلى ؼًارص 
 ووكوٌات

 التعبٌق

 الفهن

 التزكر
استذؼاء الهػلووة وي 
 الزاكرة

 ادراك واستٌػاب الهػلووات

استخذام وا سبق تػلهه فً 
 وواقف جذٍذة

 الهػرفً BLOOMهرم 



دور 
 الهػلن

 :ٍحتاج الهػلهوى أى ٍسألوا أٌفسهن

كٌف ٍهكي ربظ  التقًٌة بالهخرجات التػلٌهٌة  

 الهعلوب تحقٌقها فً ٌهاٍة التػلن؟ 



 إؼادة التػرٍف
Redefinition 

 التػذٍل
Modification 

 السٍادة
Augmentation 

 االستبذال
Substitution 

وا هو الػائذ 
التػلٌهً وي 

استبذال الهههة 
التقلٌذٍة بالتقًٌة 

 الرقهٌة؟

ول
تح

 ال
سي

حس
الت

 

 BLOOMوهرم  SAMRكٌف أدرس وفق ٌهورج 



 إؼادة التػرٍف
Redefinition 

 التػذٍل
Modification 

 السٍادة
Augmentation 

هل أضافت التقًٌة 
الرقهٌة وزيات جذٍذة 

 حسًت وي الهههة؟

 االستبذال
Substitution 

وا هو الػائذ 
التػلٌهً وي 

استبذال الهههة 
التقلٌذٍة بالتقًٌة 

 الرقهٌة؟

ول
تح

 ال
سي

حس
الت

 

 BLOOMوهرم  SAMRكٌف أدرس وفق ٌهورج 



 إؼادة التػرٍف
Redefinition 

 التػذٍل
Modification 

هل تغريت الهههة 
بشكل كبري وغ 

استخذام التقًٌة 
 الرقهٌة؟

 السٍادة
Augmentation 

هل أضافت التقًٌة 
الرقهٌة وزيات جذٍذة 

 حسًت وي الهههة؟

 االستبذال
Substitution 

وا هو الػائذ 
التػلٌهً وي 

استبذال الهههة 
التقلٌذٍة بالتقًٌة 

 الرقهٌة؟

ول
تح

 ال
سي

حس
الت

 

 BLOOMوهرم  SAMRكٌف أدرس وفق ٌهورج 



 إؼادة التػرٍف
Redefinition 

هل تسهح التقًٌة 
الرقهٌة وي ابتكار 
وههة جذٍذة غري 

 وسبوقة؟

 التػذٍل
Modification 

هل تغريت الهههة 
بشكل كبري وغ 

استخذام التقًٌة 
 الرقهٌة؟

 السٍادة
Augmentation 

هل أضافت التقًٌة 
الرقهٌة وزيات جذٍذة 

 حسًت وي الهههة؟

 االستبذال
Substitution 

وا هو الػائذ 
التػلٌهً وي 

استبذال الهههة 
التقلٌذٍة بالتقًٌة 

 الرقهٌة؟

ول
تح

 ال
سي

حس
الت

 

 BLOOMوهرم  SAMRكٌف أدرس وفق ٌهورج 



 إؼادة التػرٍف

Redefinition 

استخذام التقًٌة لتصهٌن 
وهام جذٍذة وبتكرة، لن 

 تكي وهكًة وسبقاً 

 التػذٍل

Modification 

استخذام التقًٌة إلؼادة 
تصهٌن الههام بصورة 

 .فػالة ووؤخرة

 السٍادة

Augmentation 

استخذام التقًٌة كأدوات 
بذٍلة وغ تحسسي 

 .االستخذام الوظٌفً

 االستبذال

Substitution 

ٍستخذم التقًٌة كأدوات 
بذٍلة لألدوات التقلٌذٍة 

 .دوى أي تغٌري وظٌفً

ول
تح

 ال
سي

حس
الت

 

 التزكر

 الفهن

 التعبٌق

 التحلٌل

 التقوٍن

 اإلبذاع 

 BLOOMوهرم  SAMRالػالقة بسي ٌهورج 



 ؼجلة
Pedagogy  

 وصههة وي قبل 
 أالى كارًٍجتوى

Allan Carrington 

 ُصههت لهساؼذة الهػلهسي ؼلى التفكري 

بشكل وًهجً ووتسق بغرض تحقٌق ٌتائج  -

حول كٌفٌة استخذاوهن لتعبٌقات   -غوٍلة الهذى

 .األجهسة الهحهولة فً تػلٌههن



تجهغ فً وخعظ واحذ ؼذة وجاالت 
وختلفة للتفكري الرتبوي ، وتضغ تعبٌقات 

األجهسة الهحهولة فً هزا اإلغار 
الهتكاول ، وٍربعها بالغرض التػلٌهً 

خن ٍهّكي  .الزي وي الرمجح أى تخذوه
للهػلهسي  تحذٍذ الهكاى الرتبوي والغرض 

وي أٌشعة التػلن والتذرٍس الهختلفة 
القائهة ؼلى التعبٌقات فً سٌاق 
أهذافهن الػاوة، وغ اإلشارة إلى 

 .االحتٌاجات التًهوٍة األوسغ لعالبهن

وهاتتكوى 
 ؼجلة

Pedagogy  ؟ 



 اتخار القرارات فً
 التذرٍس باستخذام الػجلة 

وجهوؼة وًظهة وي الهعالبات تعلب وًك التفكري 
فً غرٍقة التذرٍس وهً ورتابعة وحل الرتوس 

الهٌكاٌٌكٌة حٌج ٍؤخر القرار فً وًعقة وا ؼلى 
 .القرارات فً وجاالت أخرى

 سهات وقذرات الخرٍجسي
 الذافغ

 تػسٍس التقًٌة
 تصًٌف بلوم

 SAMRٌهورج 



 ؟  Pedagogyكٌف استفٌذ وي ؼجلة     



 ختاوا
 الحصة التفاعلية في التعليم عن بعد من خالل عجلة البيداغوجيا –مها البقمي . أ

 جامعة امللك سعود –بمركز التميز البحثي في تعليم العلوم والرياضيات 190حلقة نقاش 

ROSE 

 
 

ٌحي ٌهٌُ غالبًا لوظائف غري ووجودة اآلى، باستخذام تقًٌات لن 
ٍتن اخرتاؼها بػذ، لكً ٍحلوا وشكالت الٌػرف بػذ وا إرا كاٌت 

 .وشكالت
 
 

 م1991 -رٍتشارد داٍلً وزٍر الرتبٌة فً فرتة رئاسة كلًٌتوى



 الحصة التفاعلية في التعليم عن بعد من خالل عجلة البيداغوجيا –مها البقمي . أ

 جامعة امللك سعود –بمركز التميز البحثي في تعليم العلوم والرياضيات 190حلقة نقاش 


