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نحــن فــي  مديريــة التربيــة والتعليــم شــرق 
هدفنــا  واإلبــداع،   التميــز  عنــوان  غــزة 
المجــاالت  جميــع  فــي   بطلبتنــا  االرتقــاء 
التعليميــة والثقافيــة والتربويــة، واليــوم 
التــي  اإلكترونيــة   المــداد  مجلــة  نطلــق 
تخــدم العمليــة التعليمة من خــال مجموعة 
مــن المقــاالت القيمــة  التــي يقودهــا هيئــة 

تحرير من الخبراء التربويين في المديرية 

د.عائد عبدالحليم النحال

مشرف مبحث اللغة العربية 

أ.سماح أسعد رضوان 

مشرف مبحث اللغة العربية

د.زهر فؤاد السمك 

مشرف مبحث الفيزياء

أ.أشرف أحمد كحيل 

مشرف مبحث اللغة اإلنجليزية

أ. فاتن أحمد حمد 

مشرف مبحث اللغة اإلنجليزية

أ.ابتسام محمد اسليم 

مشرف مبحث الرياضيات

أ. اعتماد عبدالرحمن سكيك 

مشرف مبحث الجغرافيا

أ. مها علي األسطل

إعام تربوي 

د. جواد محمد الشيخ خليل 
رئيس التحرير

أ. أحمد عدنان أبوالكاس
مدير التحرير

أ. إبراهيم يوسف اللوح
سكرتير التحرير

أ. أحمد نبيل عبيد 
مصمم

أ. وسام محمود خليفة 
رئيس قسم العاقات العامة واإلعام

من نحن

هيئة التحرير
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كلمة العدد

المــداد اســم اختيــر بعنايــة ليكــون وســمًا لهــذه المجلــة؛ التــي تطــل عليكــم 
العدديــن  عــن  نتميــز  أن  العــدد  هــذا  فــي  وقــد حاولنــا  بشــكل دوري، 
الســابقين؛ باختيــار موضوعــات جديــرة بالقــراءة، وهــذا دأبنــا عنــد إصدار 
كل عــدد جديــد، لــذا رغبــت فــي توجيــه طاقــات المحرريــن لتلبيــة رغبــة 
مواكبــة  علــى  وقــدرة  إمتاعــًا  أكثــر  العــدد  ليكــون  الكريــم،  القــارئ 
المســتجدات، وال يخفــى علينــا جميعــا أننــا ال زلنــا نعيــش فــي ظــل أزمــة 
كورونــا فــكان مــن الطبيعــي أن تتوجــه األقــام صوبهــا مــن إرشــادات 

وتوجيهات صحية وتربوية وتعليمية.
 ليســت فكــرة إصــدار هــذه المجلــة وليــدة اللحظــة، بــل ســبقت ذلــك جهــود 
رائعــة وأفــكار حصيفــة، ممــن انتخــب للعمــل فيهــا، فــا يكتــب لعمــل 
الجهــود، فكنــا كخليــة نحــل، وتعهدهــا  فيــه  إذا تظافــرت  النجــاح إال 
فــي جميــع  لهــا بصمــة واضحــة  بأقــام رصينــة  المحــررون  إخوانــي 
المجــاالت، فبــدأت بدايــة قويــة جريئــة تصــدح بحريــة الفكــر وتناســب 
شــرائح المجتمــع المختلفــة؛ بلغــة تصــل لجميــع القــراء دونمــا اســتثناء، 
وقــد اختصــت فــي الجوانــب األدبيــة، والعلميــة، والتربويــة علــى حــد 
ســواء؛ لتكــون حديقــة للقــارئ يقطــف منهــا مــا يتــأم مــع ذوقــه وميولــه 

وتوجهاته.
ال يخفــى عليكــم أهميــة القــراءة ودورهــا فــي صقــل شــخصية القــارئ 
ــذا أنصــح جميــع اإلخــوة  وإثــراء معجمــه المعرفــي ورصيــده الثقافــي؛ فل
المحلــي  والمجتمــع  والتعليــم  التربيــة  وزارة  فــي  والعامليــن  المعلميــن 

بمطالعتها لتعم الفائدة ويتحقق هدفها المنشود.
وفــي الختــام ال يســعني إال أن أشــكر إخوانــي فريــق اإلعــداد الذيــن 
حرصــوا علــى إخراجهــا بهــذا الثــوب القشــيب، والشــكر موصــول لــكل 
مــن ســاهم فــي إنجــاح هــذا العمــل الــذي ال نرجــو فيــه إال رضــا هللا 

المحررون وخدمة الوطن.

كلمة العدد
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شخصية العدد

مولده ونشأته: 
عام  غزة،  مدينة  في  الشوا  عطا  هاشم  الحاج  ولد 
1919م، وتلقى تعليمه االبتدائي في مدرسة الهاشمية 
بغزة، وتعليمه الثانوي في مدرسة الفرندر في مدينة رام 

هللا، ثم بدأ العمل في المجال التجاري مع والده.
جهوده ودعمه لاقتصاد الوطني الفلسطيني:

يعتبر هاشم الشوا من أبرز رجاالت فلسطين االقتصاديين 
والمصرفيين، بل اعتبر من كبار رجال الِمال واالقتصاد 
العمل  قواعد  إرساء  في  ساهموا  الذين  الفلسطيني، 
المصرفي في فلسطين، ودعم المنتجات الفلسطينية، فقد 
العشرين  القرن  من  الستينات  أوائل  منذ  جاهدًا  سعى 
لتأسيس أول بنك فلسطيني برأس مال فلسطيني؛ ليقدم 
الوطني  االقتصاد  لدعم  الازمة  والتسهيات  الخدمات 
الفلسطيني، وحتى عندما أغلق هذا البنك بأمر عسكري 
اسرائيلي عام 1967م فقد حافظ الشوا على أموال البنك 
البنوك  في  ووضعها  اإلغاق  فترة  طوال  وودائعه 

المصرية  لصونها والمحافظة عليها.
وبخاصة  الوطنية  للمنتجات  داعمًا  الشوا  كان  وقد 
الحمضيات التي أطلق عليها )ذهب فلسطين األصفر(، 
1973م،  عام  الحمضيات(  منتجي  )اتحاد  وأسس 

وسعى جاهدًا إلفشال المخططات االسرائيلية الهادفة إلى 
إضعاف االقتصاد الوطني وخاصة الحمضيات.

أعماله الخيرية:
كان الشوا سباقًا إلى عمل الخير، وخاصة في مجاالت 

التعليم والصحة، وتجسد أهمها:
للبنات، على طريق  التربية  لكلية  مبنى  إلقامة  -التبرع 

صاح الدين بغزة، عام 1991م.
-التبرع لبناء وحدة العناية المركزية في مستشفى الشفاء 

بغزة عام 1992م.
-التبرع إلنشاء مدرسة ثانوية في حي الزيتون التي سميت 
عام  الثانوية(  الشوا  عطا  هاشم  الحاج  )مدرسة  باسمه 

1997م.
لأيتام  لمبنى معهد األمل  الثاني  الطابق  ببناء  -التبرع 
عام 2012م )عبر صندوق الوقف الخيري للحاج  لهاشم 

الشوا(.

وفاته: 
توفي هاشم الشوا في التاسع من تشرين األول/ أكتوبر 

2002م ، عن عمر يناهز 84 سنة.

دد
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 أ. هاشم عطا الشوا
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يمكننا القول أن اختاف اللهجات كانت سببًا في تشكل هذه 
الظاهرة اللغوية، فإذا وقع الحرف على معنيين متضادين 
فمحال أن يكون العربي أوقعه عليهما بمساواة منه بينهما، 
لحي  اآلخر  والمعنى  العرب  من  لحي  المعنيين  أحد  لكن 
بعضهم  عن  فأخذوا  بعض  لغة  بعضهم  سمع  ثم  غيره، 
فتضاد المعنيان، كما شكل االستعمال المجازي دورًا مهمًا 
اللفظ  استعمال  يكثر  فقد  التضاد,  أمثلة  بعض  إيجاد  في 
في معنى مجازي حتى يصبح في قوة استخدام اللفظ في 
حقيقته, كإطاق لفظ األمة على الفرد، فالفرد ال يقال له 
كما  المبالغة،  وجه  على  بالجماعة  التشبيه  على  إال  أمة 
كان للجانب النفسي دور في ذلك أيضا فمن باب التفاؤل 
سمي األعمى بالبصير, والملدوغ بالسليم, والمهلكة بالمفازة, 

والعطشان بالريان.
األصوات  يلحق  فقد  ذلك  من  الصوتي  التطور  زاد  كما 
األصلية للفظ ما بعض التغيير أو الحذف أو الزيادة وفقًا 
لقوانين التطور الصوتي فيصبح متحدًا مع لفظ آخر يدل 
على ما يقابل معناه، ومن ذلك قول بعضهم )لمقت الكتاب( 

محوته،  أي  الكتاب(  )لمقت  اآلخرين  وقول  كتبته,  أي 
ومن أهم العوامل  التي ساعدت في تغذية هذه الظاهرة 
الداللة اللفظية في أصل الوضع على معنى عام يشترك 
على  وضعه  أصل  في  يدل  الذي  فاللفظ  الضدان  فيه 
معنى عام يشترك فيه الضدان يصلح لكل منهما بسبب 
المعنى العام الجامع بينهما, كـ)الصريم(  يطلق على الليل 
والنهار, فأصل المعنيين من باب واحد وهو القطع. ومنه 
)الصارخ( يطلق على المغيث والمستغيث، ولفظ )المأتم( 
وعلى  وسرور،  فرح  في  المجتمعين  على  يدل  الذي 
المجتمعين في غم وحزن ومناحة، واختاف مدلول اللفظ 
الواحد باختاف الموقع ككلمة )فوق( في قوله تعالى “إن 
هللا ال يستحي أن يضرب مثا ما بعوضة فما فوقها” أي: 
فما دونها. فتفسير اآلية: ما يفوق الذبابة حقارة، فهي لم 
تستعمل بمعنى دون، وإنما جاءها هذا المدلول من مؤدي 
معناها األصلي في هذه اآلية، وهذا نزر يسير من هذه 
بل  بالمعاني  العربية زاخرة  لغتنا  أن  تدل  التي  العوامل؛ 

فاقت سائر اللغات.

 ظاهرة لغوية بقلم/ د. عائد النحال

لغة الضاد

األضداد في العربية مشرف تربوي
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الزاوية الدينية 

المعروفة  الفلكية  الظاهرة  حدوث  بداية   21/12 يصادف 
باالنقاب الشتوي وال يقتصر سقوط األمطار في هذا الفصل في 
المبكرة(  )باألمطار  وتعرف  الخريف  يشمل فصل  بل  فلسطين 
باإلضافة لفصل الشتاء وتنتهي األمطار بفصل الربيع وتعرف 
الغيوم  تتشكل  أن  األمطار يجب  ولتسقط  المتأخرة(  )باألمطار 
والتي حاول اإلنسان معرفة أسرارها منذ آالف السنين وتطورت 
االصطناعية  األقمار  استخدام  مع  واكتشافها  دراستها  وسائل 
عن  وحقائق  المطر  أسرار  لمعرفة  دقيقة  دراسة  هناك  فأصبح 
الغيوم الركامية وكيف تتشكل من ذرات بخار الماء التي تتجمع 
لتتكون الغيوم الصغيرة لتتراكم فوق بعضها حتى تصبح كالجبال 
متناهية  بدقة  الغيوم  تكون  وصف  الكريم  القرآن  أن  والعجيب 
بقوله تعالى: )ألم تر أن هللا يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله 

ركاما(.
وجد العلماء أن مرحلة تكون الغيوم تبدأ من تكون بخار الماء 
ترفعه الرياح إلى أعلى ليبدأ التأليف بين الذرات لتتشكل غيوما 

وتتراكم فوق بعضها لتصبح جاهزة لنزول المطر.
ليتابع قوله تعالى: )فترى الودق يخرج من خاله( والودق هو 

المطر الذي يخرج من خال هذه السحب.
ليكمل قوله تعالى: )وينزل من السماء من جبال فيها من برد( 

األقمار  رصدت  وقد  بالجبال  أشبه  تصبح  تتراكم  أن  فبعد 
االصطناعية هذه الغيوم التي ترتفع بحدود 20 كيلو مترا فهي 
كالجبال لها قاعدة عريضة وقمة في األعلى لذلك سَماها هللا في 
الغيوم  األقمار االصطناعية هذه  بالجبال حيث رصدت  القرآن 

من أعلى وجدت أن لها قمم كالجبال.
في  الجبال  مثل  التي  الغيوم  هذه  أن  القرآنية  اآليات  لنا  وتبين 
ارتفاعها هي التي يتكون بها الَبرد، فأثبت العلم الحديث أنه ال 
الغيوم الصغيرة؛ بل يجب أن تكون  للَبرد أن يتكون في  يمكن 
على شكل الجبال ركامية مما يتيح اختاف درجة حرارة القاعدة 

عن القمة التي تتميز بانخفاض درجة الحرارة فيها. 
ليكمل قوله تعالى: )يصيب به من يشاء ويصرف عمن يشاء( 
توضح هذه اآلية اآلثار المدمرة للَبرد على المحاصيل الزراعية 
والممتلكات لتنتهي اآليات الكريمة بقوله تعالى: )يكاد سنا برقه 
يذهب باألبصار( فهذه السحب التي تأخذ شكل الجبال يتشكل 

بها البرق والرعد ولما لها من تأثير على أبصارنا.
فهذه اآلية الكريمة أوجزت بشرح مفصل كيفية تكون الغيوم والتي 

وصل إليها العلم حديثا.
قال تعالى: )ألم تر أن هللا يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله 
ركاما فترى الودق يخرج من خاله وينزل من السماء من جبال 
فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا 

برقه يذهب باألبصار( )النور:43(. صدق هللا العظيم

اإلعجاز القرآني في وصف تشكيل الغيوم

بقلم / أ. إعتماد عبد الرحمن سكيك
مرشف تربوي
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إشراقات تربوية

كم مرة شعرت بأنك في المكان 
الخاطئ وفي الزمان الخاطئ؟ 
ما  كل  بأن  شعرت  مرة  كم 
تقدمة ال يرى وال يقدر؟ كم مرة 
شعرت بأن ما تقدمه ال يتناسب 
أبدًا مع مردودك المادي؟ كم مرة 
شعرت بأنك وحيدًا مع وجود ألف 
شخص حولك؟ ولكن تمر بك لحظة 
تشعر بأنك قد ملكت الدنيا في نظرة 
حب و تقدير من طالبك؛ في كلمة 
تقدير أصابت اكتئابك و مللك فغسلته 
لفتة  أماًل جديدًا؛ في  و خلقت مكانه 
خاصة من مختص في مجالك يخبرك 
رسالة  في  ومميز،  رائع  أنت  كم  فيها 
أنك  فيها  يخبرك  تخرج  طالب  من  شكر 
كنت مثله األعلى و أنه ال ينسى كلماتك 
تشحذ  و  ألقك  إليك  فيعود  ؛  التحفيزية 
همتك و ترجع ذلك المعلم الرائع المبدع، و 
كما عهدت نفسك تحمل رسالتك السامية يا 
وريث االنبياء , فرسالتك أرقى و أسمى من 
أن تقدر , فإن كان غيرك يتاجر باألموال فانت 
تتاجر بالعقول و شتان بين هذا وذاك .فاحرص 

على أن تجود الغرس حتى تجِود الثمار .

 
وريث  إلى 

األنبياء

عبد  فاتن  أ. 
علي الرؤوف 

/ بقلم 
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االنتماء  هذا  وما سر  ؟!  الدافع  هذا  ما سر 
؟!مع أن الكثير ممن حولك يشعرك أن البديل 
رغم  بعدك  الدنيا  تضيع  ولن  دائمًا،  حاضر 

تفانيك وخبرتك.
وقبل الغرق في بحر الحيرة انحصرت إجابتي 

بمبدأين ال ثالت لهما : 
أوالهما: ثقتنا باهلل أنه لن يضيعنا.

وثانيهما: حب الذات والحرب من أجل البقاء.
فأنا موجود في صرحي أحفر بقائي بجهودي 
رغم ألمي، وسأسعى لارتقاء دومًا وفي جعبتي 

الكثير ما دمت حيًا.

تيه بين تقاعد مالي وتقاعد إداري، بطالة وعقد 
تحت التعيين، راتب مقطوع وراتب موصول، 
هنا  مستحقات  راتب،  ونصف  كامل  راتب 

وهناك.
أنا، وما هو موقعي من  أين  الحيرة  وتستمر 
اإلعراب، قلق يراود الموظف في حياته، ووعود 

واهمة من أصحاب القرار مبدؤها التسويف.
وبين التيه والحيرة سؤال يطرح نفسه: استمرار 
أم توقف عن العمل؟!.. ولكن رغم ذلك نعمل 
بجد، نعمل بحب وشغف، نتطلع الى الجودة 

في العمل.

الرضا الوظيفي
بقلم/أ. رغدة قزعاط

إشراقات تربوية
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من منا ال يحلم بحياة ملونة بألوان السعادة؛ مليئة بكل ما 
ينسجم مع مواهبنا ورؤانا؟

ولكننا  الكثير،  به  يحلم  مما  أكثر  أنجزنا  قد  نكون  ربما 
حتًما نعلم أن هناك مكانًا ما بداخلنا يحتاج إلى المزيد؛ 
اللجي؛  كالبحر  واضطرابه  الحياة  مسرح  لتقلب  ولكن 
فقدان  لحظات  وتنتابنا  ما  هدف  تحقيق  في  نخفق  قد 
التوازن فيتسلل اليأس إلى قلوبنا؛ في كل مرة ندخل في 
الشخصية  حياتنا  تتعطل  قد  بل  واأللم  الضيق  دوامة 
واالجتماعية والمهنية ونعتقد أننا ضحايا فتسيطر علينا 
قلة الحيلة والشكوى والتذمر واالنتقاد؛ ولكن ألم نصل إلى 

حد االكتفاء ونحن نقلب صفحات الماضي؟ 
القارئ “ معاركك لن يخوضها  أقول لك عزيزي  ولكني 
أحد سواك “ أنت وحدك من تملك اإلرادة لخوض معارك 
الحياة؛ أنت وحدك من تلون حياتك باإلنجازات؛ استجمع 
قواك وال تتعثر بالحجارة التي في طريقك بل اجمعها وابن 
واإليمان  المحبة  نور  وأشعل  والنجاح؛  المجد  سلم  بها 

بقلبك.
هل لك أن تبدأ صباحك بشكر هللا على هدايا القدر التي 

ساقها إليك؟
 هل لك أن تعطيني القليل من تركيزك ألخبرك عن أركان 

السعادة فقوة المرء وذكائه وطاقته وعزمه تتبع تركيزه؟
أواًل / الركن الروحاني: وهو الركن الذي يتربع على هرم 
األولويات من خال عبادة رب العالمين، فهي الغاية من 

خلق اإلنسان.
راقب  البدنية؛  الصحة  ويشمل  الصحي:  الركن  ثانًيا/ 
طعامك جيًدا واعلم أن المعدة بيت الداء؛ ومارس التمارين 

الرياضية واحصل على الراحة عند حاجتك لها.
ثالًثا/ الركن الشخصي: طور نفسك دائًما واعلم أن الحكمة 
ضالة المؤمن وهو أحق الناس بها ؛ وحدد عاقاتك مع 

العائلة واختر األصدقاء جيًدا.
رابًعا/ الركن المهني: تدرب وتعلم كيف تكون خبيرًا في 
الصدارة  في  التي تضعك  األدوات  وتعرف على  عملك 

خارج نطاق التصنيف.
خامًسا/ الركن المادي : وهو يتضمن استقرارك المادي 
ومستوى دخلك واستثماراتك والمشاريع التي ستقوم بها؛ 

وهذا ركن هام ألنه يكفل العيش باستقرار دائم .
حيــآتك  ولــون  ان  األرك    هذه  بين  وازن  الختام  وفي 

بألــوان التفاؤل والفرح بقربك من هللا كل يوم ..
 فلوحة حياتك لك أنت فقط؛ اختر أنت ألوانها واستمتع 
وال تدع غيرك يلون حياتك فقد ال يحمل بيده .. سوى 

قلم أسود.

ا
ً
بقلم أ. هدى محمد املشارفةلون حياتك وكن متوازن

 مشرفة العلوم احلياتية

إشراقات تربوية
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إذا الحظنا طريقة تعلمنا للغة األم؛ لوجدنا أننا تعلمناها 
إلى  بتنبيهنا  أحد  يقم  فلم  فقط،  الممارسة  من خال 
القواعد التي بنيت عليها، ولذلك أقول إن السبيل لتعلم 
التي سوف تقوم  أي لغة يتمثل في الممارسة، وهي 
يعني  ال  ذلك  ولكن  االحتراف،  درجة  إلى  بإيصالك 
غض الطرف أو التخلي عن تعلم القواعد، ولكن ما 
أقصده أنك مع الممارسة المستمرة سوف تجد نفسك 
قادرًا على تمييز الجملة المركبة بشكل صحيح عن 

غيرها من الجمل الخاطئة.

في  وأنا  اإلنجليزية  للغة  متقنًا  ناطقًا  أكون  كيف 
اللغة  هذه  يتحدث  من  به  يوجد  ال  عربي  مجتمع 

بشكل مستمر؟
اللغة   يوجد طرق عدة إلجبار نفسك على ممارسة 
في  وضعها  أي  نفسك  اجبار  هنا  أقول  اإلنجليزية، 
المكان المناسب، ولكن تعلم اللغة اإلنجليزية يتطلب 
إلرضاء  فقط  وليس  نفسك  من  نابعة  وإرادة  شغفًا 

االخرين.  

الطريقة األولى: هي محاولة التعلم من خال المتابعة 
لجعل  اإلنجليزية  باللغة  الناطقة  للقنوات  المستمرة 
األذن تعتاد على سماع الكلمات وطريقة نطقها، وهنا 
ال تشغل نفسك بمعنى كل كلمة فقد تفهم المعنى العام 

وذلك سوف يؤثر إيجابًا على لغتك في المستقبل. 

الخطابات  بعض  وتقليد  حفظ  محاولة  الثانية:  الطريقة 
المشهورة باللغة اإلنجليزية، وفي وجود شبكة اإلنترنت سوف 
تجد الكثير من المواقع التي تساعدك على تطبيق هذه الخطوة. 
حاول أن تقوم باستخراج كلمات الخطابات المختلفة ومن ثم 
طباعتها على ورقة خارجية، ومن ثم تشغيل الفيديو الخاص 

بالخطاب ومحاولة القراءة معه. 

الطريقة الثالثة: هي األهم من بين الطرق، وقد قام االستاذ 
لؤي الشريف بتطبيقها عمليًا على نفسه، ومن ثم قام بإنتاج 

حلقات تعليمية تتعلق بهذه الطريقة لبرنامج يسمى: 
) Fallimha( ويعمل هذا البرنامج على تعلم اللغة اإلنجليزية 
باالعتماد على تقليد وحفظ المشاهد من األفام وهي تعتمد 
على طريقة التعليم الترفيهي لخلوها من الضغط النفسي، قم 
باستخراج النص الخاص بالفيلم وانتقاء أجمل المشاهد المؤثرة 
تجد  وسوف  اللكنة  بنفس  الشخصيات  وتقليد  بالتكلم  وابدأ 
معك  وجد  لو  خصوصًا  وجيزة  فترة  في  التقدم  من  الكثير 

شخص مقرب ليشاركك الحوار والمحادثة.

كيف أتعلم اللغة اإلنجليزية

 أ. محمد نصار
مشرف مبحث اللغة اإلجنليزية

إشراقات تربوية
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إشراقات تربوية

سمعتها  التي  الجمل  أفضل  من  واحدة  هذه 
يومًا، فال تخلو الحياة من العثرات، الفرق فقط 
الفشل  تخش  فال  تسقط،  سوف  اتجاه  أي  في 
والسقوط، فهما أول الطريق نحو هدفك، المهم 
تعالى  وهللا  اليائس  من  وعجبت  تيأس،  أال 
يقول:)قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 

ال تقنطوا من رحمة هللا(
                                                                                   

والليل  محالة،  ال  تنقشع  السماء  في  الغيوم 
عاتية  كانت  مهما  والريح  حتمًا،  نهار  يعقبه 
للحياة؛  وابتسم  فتفاءل  زوال،  إلى  فمصيرها 
يقهره،  الصبر  لكن  ظالم،  عنيد  خصم  فهي 
واستعن باهلل واجتهد وأحسن عملك دون خوف، 

فاهلل ال يضيع أجر المحسنين.

على  واعمل  حياتك  في  أهدافًا  لنفسك  ارسم   
بعيدة،  بدت  مهما  أحالمك  وصدق  تحقيقها، 
كبيرة  واجعلها  وصل،  الدرب  على  صار  فمن 
فاهلل دائما أكبر, اصنع الخير حتى لو في غير 
يزرع  ومن  الجزاء،  رب  على  فالجزاء  أهله، 
الورد ال يحصد الشوك إطالقًا، واجتهد حتى لو 
النجاح،  إلى  الطريق  أول  هو  فالفشل  فشلت؛ 
والسقوط هو دفعة في هذا الطريق، المهم أن 

تسقط إلى األمام. 

                                                        عندما تسقط فاسقط إلى األمام

 بقلم / أ. مها األسطل
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    لم يكن استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية وليد اليوم، بل 
يعود إلى ما قبل عام 2000م. ومعظم الجامعات تستخدم اليوم 
التي  “أزمة كورونا”  التعلم”. وفي ظل  إدارة  “أنظمة  ما يسمى 
يعيشها العالم؛ توجهت غالبية المؤسسات التعليمية نحو التعليم 

اإللكتروني كبديل مناسب لضمان استمرار العملية التعليمية.
 )Baby Boomers Gen( ”يطلق مصطلح “جيل بيبي بومرز 
على الفئات التي ُولدت ما بين عامي 1944 و1964، ومن 
أكبر المشاكل التي تواجه هذه الفئة -فيما يتعلق بموضوع هذا 
المقال- هو الجاهزية الستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية 
التعلم، وهذا ليس انتقاصًا من قدرهم ولكنه واقع فرضه االكتشاف 

المتأخر لكثير من أجهزة التكنولوجيا والتطبيقات.
فتعلمها  بركبها  االلتحاق  بأهمية  استشعر  وكان من هؤالء من 
واستخدمها، ومنهم من ظن أنه في غنى عنها. إال أن طغيان 
التكنولوجيا، وشغف األجيال بها، والوعي البيئي بضرورة التقليل 
من استخدام األوراق، إلى غيرها من العوامل؛ أدت إلى التحول 
التدريجي والكبير نحو التكنولوجيا، مما شّكل صدمة لهذه الفئة 
التي غدت اآلن تحت أمر واقع يحتم عليها استخدام التكنولوجيا، 

وبتفصيل يتعدى تحميل ملفات ومشاركتها على السحابات اإللكترونية 
إلى ما هو أبعد من ذلك.

إكس”  “جيل  من  وإنما  الجيل  هذا  من  -ليست  أخرى  فئة  وهنالك 
اإلنكار  من  حالة  عاشت   -)millennials( الميلينيالز”  و”جيل 
التكنولوجيا  فلم تعمد على استخدام  المتغيرات،  والتجاهل لكل هذه 
إال  المعضلة  نفس  تعيش  اآلن  وهي  السابق،  في  مناسب  بشكل 
أنها ربما أفضل حااًل من الجيل السابق، نظرًا لمعرفتها بأساسيات 

التكنولوجيا.
التعلم  مجال  في  للمعلمين  دورات  إطاق  كورونا  أزمة  عن  نجم 
سيواجهون  أنهم  فيه  شك  ال  ومما  المتنوعة.  ووسائله  اإللكتروني 
تحديًا “مضحكا” وهو سرعة طابهم في مواكبة التكنولوجيا مقارنة 

بهم، وخيارهم هنا هو تقبُّل األمر بروح رياضية وبعض المرح!
من المؤكد أن األزمة التي واجهت القطاع التعليمي -بسبب تفشي 
فيروس كورونا- دفعت التعلم اإللكتروني نحو الواجهة، فغدا خيارًا 
ال بديل عنه )إال في حالة انعدام البنى التحتية(. وسيواجه المعلمون 
بالتخطيط  أنه  إال  المفاجئ،  التحول  هذا  لمواكبة  كبيرة  تحديات 

المناسب يمكن التغلب على كثير من العقبات.

 
تحديات التعلم اإللكتروني في ظل أزمة كورونا على معلمي “جيل بيبي بومرز”

     بقلم/ م. سماح أبو العنين

إشراقات تربوية

مديرة مدرسة بدر األساسية أ للبنات
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كن مبادرا وال تنتظر أحدا، اصنع الفرصة بنفسك هذا يعني 

الناجحين  إن  أعمالك.  تجاه  كاملة  المسؤولية  تتحمل  أن 

اختيار  على  القدرة  أنفسهم  في  ينّمون  مبادرون،  قوٌم 
همسات 

تربوية

الدكتور 
جواد محمد الشيخ خليل

مدير الدائرة الفنية 

التي  والقرارات  يحملونها،  التي  للقيم  ثمرة  ويجعلونها  أعمالهم 

يتخذونها، ال تابعة ألمزجتهم وأوضاعهم. إنهم يتمتعون بـالحرية 

في اختيار مواقفهم حيال أي وضع داخل أنفسهم أو خارجها.

كن هادًيا ال قاضيا، كن مثااًل يحتذى به ال ناقًدا، كن مبرمًجا ال 

برنامجا، كن محافظا على الوعود ال أن تختلق األعذار، كن أنت 

وال تقلد أحدا، ال تكرر، ابتكر، اجتهد، لديك دائما األفضل، فال 

تبخل على نفسك أن تكون دوما في المقدمة.

إشراقات تربوية
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أهمية المبادرة التربوية:
كثيرا ما يتبادر إلى أذهاننا لماذا نبادر؟ وما جدوى المبادرة؟ 

وما الفائدة التي نستقيها
منها؟ حيث أصبحت المبادرة اليوم من الضرورات التي يحتاج 

إليها المجتمع، وتعد
بعض  يأتي  وفيما  التربوية،  العملية  تطور  مدى  لتحديد  أداة 

النقاط التي تبين أهمية المبادرة التربوية:
لدى  العمل  وحب  واإلبداع،  المبادرة  قيم  وترسيخ  غرس   •

العاملين في الحقل التربوي.
ويحقق  التعليمية،  العملية  يخدم  بما  العمل  وقت  استغال   •

األهداف التربوية المرسومة.
التكنولوجي  التطور  تتماشى مع  العمل بطرح برامج  •تطوير 

والمعرفي، واالستفادة من التجارب والخبرات التربوية.
قدراتهم  واستغال  للتربويين،  الكامنة  الطاقة  من  االستفادة   •

وتشجيعهم على اإلبداع واإلنتاج.
• التنمية الذاتية وتطوير الكفايات للعاملين في الحقل التربوي 
من خال البحث والتقصي إلى جانب تنمية مهارات التفكير 

اإلبداعي لديهم.
• توثق عاقة المدرسة مع المجتمع المحلي.

• تساهم في تنمية روح القيادة المدرسية.
• حل المشكات التي تواجه العملية التعليمية.

خصائص المبادرة التربوية:
• تركز على الهدف التربوي والتعليمي وتعتبره الموجه األساسي لها.

• الواقعية وقابليتها للتنفيذ.
• تعمل على بناء قيم مدرسية مستديمة.

• تسعى إلى نحو مستمر لاستفادة من الفرص.
• تضع رؤية واضحة لكيفية إحداث التغيير.

• تعمل على تطوير نماذج مبتكرة، وآليات عمل جديدة.
• تعمل على بناء عاقات وتطوير شراكات مع مجموعات مختلفة.

• توظف اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة لتحقيق األهداف. 

أنواع المبادرة:
1. مبادرة فردية: هي المبادرة التي تنبع من رؤية واستشراف فكر 

شخص واحد فقط.
2. مبادرة جماعية: هي المبادرة التي يشترك في صياغتها وتنفيذها 

مجموعة من األشخاص أو الهيئات.

أشكال المبادرة:
تعليمية: المبادرات المتعلقة بالمنهاج والتدريس.
إدارية: األمور اإلدارية في الصف/ المدرسة.

األنشطة: دعم األنشطة بأفكار ومقترحات إبداعية.

اجتماعية: المبادرات التربوية خارج إطار المدرسة.
مجاالت المبادرة:

• رفع مستوى التحصيل الدراسي.
• تطوير وتحسين أداء المعلمين/ ات.

• الحد من العنف والسامة العامة.
•توثيق العاقة مع المجتمع المحلي.

• تحسين البيئة المدرسية.

سلسلة مبادراتنا التربوية طريقنا 
الواعد )الجزء الثاني(

بقلم / م. ياسمين الطرشاوي
مديرة مدرسة فهمي الجرجاوي األساسية أ للبنات

إشراقات تربوية
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التقييم عن بعد 

بقلم / فاتن أحمد حمد
 مشرفة اللغة اإلجنليزية

مما ال شك فيه، أّن جائحة كورونا 
العملية  على  أثرت   )19 )كوقيد 
ومن  كافة.  وجوانبها  التعليمية 
أبرز هذه الجوانب عملية التقييم، 
العملية  من  مهم  جزء  باعتبارها 
التربوية؛ ألنه عند تقييم الطلبة في 
مراحل التعليم المختلفة وباألدوات 
على  القائمين  يساعد  المختلفة، 
العملية التعليمة في اتخاذ القرارات 
الصائبة لتطوير العملية التعليمية.
وزارة  سعت  األخيرة  الفترة  وفي 
نماذج  توحيد  إلى  والتعليم  التربية 
الطلبة.  لجميع  بعد  عن  التقييم 
فاالنتقال من عملية التقييم الورقي 
إلى التقييم االلكتروني يحتاج إلى 
اإلجابة عن تساؤالت عدة، منها:

- آلية وأدوات التقييم.
- مصداقية التقييم.

التقييم عن بعد نفس فلسفة  يتخذ 
في  عادة  المتبعة  الورقي  التقييم 
ولكن  التربوية،  المؤسسات 
كيفية  في  يكمن  االختاف 
على  الدرجات  احتساب 
خال  من  أو  االختبارات، 
والمشاريع،  والمهمات  التعيينات، 

ورصد درجات لها.
على  هنا  مرتكزًا  التقييم  ويكون 
المنصات  في  الطلبة  تفاعل 
المؤسسات  تطلقها  التي  التعليمية 
والجامعات(،  )المدارس  التربوية 
في  الطلبة  درجات  على  وكذلك 
المختلفة  والمشاريع  المهمات 

والخاصة بكل مادة.

أما من حيث المصداقية )والتي تعد أهم جزئية( فازال 
الجدل قائمًا؛ مع أخذ المؤسسات التربوية االحتياطات 
الازمة عند عمل االختبارات اإللكترونية، أو عند توزيع 
المهمات والمشاريع على الطلبة. فالخوف هنا أن يلجأ 
الطلبة إلى األهل، أو ألشخاص ذوي خبرة لمساعدتهم 
وعند  كلها،  أو  بعضها  االختبارات:  عن  اإلجابة  في 
تنفيذ المهمات: ألن المعلم أو الشخص المقيّيم ال يرى 

الطلبة وال يحيط ببيئاتهم. 
فمن األجدر هنا عدم االعتماد على مصداقية الطلبة أو 
أمور  ألنها  ولكن  التشكيك-  باب  من  ليس  أمانتهم- 

وتنفي  الطلبة  عند  تتفاوت 
تقديم  ظروف  تساوي  كذلك 

االختبارات.
في  المصداقية  وزيادة  ولرفع 
يبدع  أن  البد  التقييم،  عملية 
التقييم.  عملية  في  المعلمون 
بشكل  المحتوى  انتقاء  فمثُا 
جيد، أو تفعيل منصات رقمية 
 )kahoot( كبرنامج  مساعدة 
الذي يستخدم في تقييم الطلبة 
بتفعيل  أو  الوقت.  نفس  في 
الذي   )quizzes( تطبيق 
وفيها  الطريقة،  بنفس  يعمل 
األول  واختيار  للتنافس  مجال 
الذين  للطلبة  ترتيب  وإعطاء 

يجيبون عن االختبارات.
بالنسبة للمحتوي، يستحسن أن 
األسئلة  عن  المعلمون  يبتعد 
اإلجابات  ذات  أو  المباشرة، 
الواحدة، وأن يوظف االختبارات 
)open book exam( التي 
العليا.  التفكير  مهارات  تقيس 
أسئلة  توظيف  للمعلم  ويمكن 
الفهم واالستيعاب.  قائمة على 
إمكانية  إلى  باإلضافة  هذا 
المؤقتة حيث  األسئلة  توظيف 
إن عامل الوقت مهم وال يسمح 
استدعاء  من  بأكثر  للطالب 
للمعلومات. كما يمكن أن يقوم 
تقديمية  عروض  بعمل  الطلبة 
مختلفة  تكون  بأصواتهم 

المحتوى من طالب آلخر.

إشراقات تربوية
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اشراقات تربوية 

في ظل ما يعيشه العالم اليوم من جائحة كورونا ومن ظهور تقنيات 
حديثة وعالية تسهل وتيسر سبل الحياة في كافة مجاالت الحياة مما 
يحتم علينا وعلي المؤسسات التعليمية االهتمام بالتعلم االلكتروني 
من خال محتوي علمي مختلف عما يقدم في التعلم التقليدي من 
خال استخدام وسائل تكنولوجية متطورة مثل االختبارات واأللعاب 
انطاق  نقطة  واعتباره  التعليمية  واالذاعة  االلكترونية  والفيديوهات 
جديدة تتيح للمجتمع الفلسطيني فرصة للتقدم والرقي لكافة شرائح 

المجتمع والبيئة الحاضنة لهم.
و النظام التعليمي  يواجه حاليا تحديات وصعوبات بسبب جائحة 
كورونا واغاق المؤسسات التعليمية مما دفع الحاجة الي االقبال 
الشديد نحو التعلم االلكتروني واتمام المسيرة التعليمية علي أكمل 
وجه ولتحقيق نظم ومعايير الجودة كان البد من التكيف مع الوضع 
الحالي والتوجه الي الطريق الصحيح والقدرة علي مواجهة الصعوبات 
وتكيف الطلبة مع البيئة التي يعيشون فيها من خال تدريبهم علي 

حاليا  أننا  االلكتروني, والسيما  التعلم 
نعيش في عالم رقمي متطور ومتقدم 
مما دفع الكثير من الباحثين باالهتمام 
بكتابة المقاالت واالبحاث عن التعلم 
العملية  في  وأهميته  االلكتروني 
التعليمية وأن التعلم االلكتروني مساند 
وأنهما  التقليدي  للتعلم  كبير  بشكل 

مكمان للبعضهما البعض.
التقنيات  من  االلكتروني  التعلم  ويعد 
المستحدثة في االتصال والتواصل من 
التعليمية  العملية  في  النهوض  أجل 

وتطوير أداء الفرد والتنمية البشرية في المجتمع، كما أنه في نفس 
بيئة  وتوفير  والتكلفة  والجهد  الوقت  اختصار  بمزايا  يتمتع  الوقت 
تعليمية جذابة وتقديم مواد تعليمية مستمرة التحديث وتحقيق التفاعل 

النشط بين كل أطراف العملية التعليمية.
 ففي الفترة الحالية التي نعيشها شكل التعلم االلكتروني دافع للكثير 
وحتمية  أهمية  عن  والتعليمية  التعلمية  والمؤسسات  الباحثين  من 
حيث  خاصة  وفلسطين  عامة  العالم  دول  في  االلكتروني  التعلم 
يستند المعلمين والمتعلمين علي التعلم االلكتروني ولقد وضع التعلم 
االلكتروني المتعلم بوصفه محور العملية التعليمية يشارك بفاعلية 
فيناقش ويجرب ويبحث ويستنبط ويقوم ويحكم ويكتب الكترونيا أثناء 
التعلم  علي  يتفوق  االلكتروني  التعلم  أصبح  ولقد   والتعلم  الحوار 
التقليدي بشكل كبير ،وهيأ للمعلم والمتعلم سواء كان دوليا أو محليا 
نقلة نوعية في المشاركة الفعالة، وفي استراتيجيات التعلم والتعليم، 

باإلضافة الي تفعيل بيئة التعلم التعاوني واالجتماعي.
لذلك قامت الباحثة بعمل مقارنة بين التعلم التقليدي والتعلم االلكتروني 
حيث أن المعلم هو المتحكم في العملية التعليمية بالتعلم التقليدي والمكان 
والزمان أيضا محددين في قاعة التعليم )المدرسة( واستخدام عدد قليل من 
الوسائل المساعدة بعكس التعلم االلكتروني حيث أن الطالب هو المتحكم 
في العملية التعليمية والطالب يتلقى المعلومات بالطريقة التي يريدها في 
الوقت والمكان المناسب له ويسمح باستخدام وسائل متنوعة ومختلفة عن 

المعتاد عليها.
والتنوع  جيدا  والمعد  المسبق  بالتخطيط  يبدأ  والناجح  الفعال  والتعليم 
المتعلمين  مهارات  تطوير  حول  المتمركزة  التعليمية  االستراتيجيات  في 
والتعلم  الذاتية  الكفاءة  علي  وقدرتهم  الصفي  التفاعل  علي  وتشجيعهم 

االتقاني والتعبير عن الذات.
وبالرغم من الصعوبات التي تواجه تطبيق التعلم االلكتروني في المجتمع 
العربي عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة بسبب الحصار الغاشم علي 
األوضاع  وتدهور  غزة  قطاع 
االقتصادية وقلة الوعي الكامل من 
التعلم  مبادئ  حول  المجتمع  قبل 
االلكتروني وعدم التمكن من تغطية 
في  للبدئ  الازمة  المالية  التكلفة 
التعلم االلكتروني وعدم توفر البنية 
التحتية التي تخدم االتصاالت وقلة 
في  المستخدمة  الصيانة  مراكز 
في  وخاصة  التقنية  المشاكل  حل 
المجتمعات البعيدة )النائية( اال أن 
نسبة كبيرة من المعلمين والمتعلمين 

ملتحقين بالتعلم االلكتروني ومواكبين للتطور والتقدم التكنولوجي.
دعم  في  االلكتروني  التعلم  بأهمية  التعريف  الي  البحث  هذا  ويلخص 
استخدام  في  والمعلم  الطالب  كفاءة  ورفع  التعليمية  العملية  في  الجودة 
العملية  تطور  أجل  من  وتسخيرها  وبرمجياته  االلكتروني  التعلم  تقنيات 

التعليمية وحل المشكات التي تواجه العملية التعليمية.
لذلك لخصت الباحثة عددا من التوصيات أهمها:

- زيادة التفاعل مع أنظمة التعلم االلكتروني وفاعليته.
- ضرورة متابعة المؤسسات التعليمية لالتزام الطلبة بالتعلم االلكتروني.

-المتابعة الجادة وتوعية الطالبات حول أهمية التعلم االلكتروني في ظل 
الظروف الراهنة التي نعيشها في القطاع.

- متابعة أولياء األمور حول التعلم االلكتروني والتواصل معهم.
- مطالبة المؤسسات الفلسطينية وبرامج التوعية للتوعية الطالبات بأهمية 

التعلم االلكتروني وااللتزام به.

فاعلية التعلم االلكتروني في تطوير العملية التعليمية

بقلم/ مايسة يوسف حلس
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الزاوية األمنية 

من  الخروج  تسجيل  من  تأكد 
استخدام حساباتك  بعد  األجهزة  جميع 

واحترس  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
ألشخاص  الشخصي  جهازك  تسليم  عند 
عشوائيين ألن ذلك يعرض خصوصيتك للخطر. 

  فالشات
 أمنية

 بقلم / شادي أبو حمدة
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)Being a teacher is far more than a job, a 
duty, or a paycheck. Teaching is magic(
سنوات  يزيد عن عشر  ما  قبل  االقتباس  هذا  معنى  جذبني 
بينما كنت أقرأ مقااًل على االنترنت حول الخصال التي يجب 
أن يمتلكها المعلم الفّذ كي يحقق نجاحًا باهرا ونتاجات مبهرة. 
إن ما ناحظه من خال عملنا كمعلمين أو كآباء لمتعلمين 
من نفوٍر للطلبة من مبحث ما وانجذابهم لمبحث آخر يتطلب 
السلوك.  هذا  وراء  الكامنة  األسباب  عند  جليًا  الوقوف  منا 
المعلم  شخصية  أن  التربية  وخبراء  علماء  من  الكثير  يرى 
هي  تاميذه  مع  العاقة  بناء  في  يستخدمه  الذي  واألسلوب 
اللبنة األساس التي يرتكز عليها سلوك الطلبة المستقبلي تجاه 
المادة والمعلم. فالمعلم الناجح ال ينظر للتعليم على أنه مجرد 
التعليم  وإلهام.  هو سحر  فالتعليم  للرزق،  أو مصدر  وظيفة 
شخص  بناء  إلى  يهدف  األولى  بالدرجة  إنساني  عمل  هو 
فمنذ  نوعها.  من  فريدة  ملهمة  كشخصية  معلمه  إلى  ينظر 
معلمه  بمراقبة  األخير  يبدأ  وتلميذه  المعلم  بين  األول  اللقاء 
في شخصيته،  التفاصيل  وأدق  وكلماته  ويتفحص شخصيته 
محاكاتها  في  ويجتهد  يقلدها  وبدأ  بها  تعلق  فإن هي جذبته 
ويبذل قصارى جهده إلثبات محبته لمعلمه من خال اظهاره 
والذي  المعلم  ذاك  يعلمه  الذي  المبحث  نحو  إيجابية  ميواًل 

أصبح بالنسبة له ملهمًا ومنارًة وقدوة. 

كيف تصبح ملِهمًا؟
أن تصبح معلمًا ملهما ليس بالمهمة الصعبة، لكنك بحاجة 
منها  أذكر  القوانين  ببعض  وااللتزام  الخطوات  بعض  التباع 

ما يلي:
-1 ركز على بناء عاقات تحكمها اإلنسانية والشراكة كأساس 
للعاقة بينك وبين تاميذك وتجنب عاقة الرئيس والمرؤوس.
-2 إياك أن تنقل مشاكلك الشخصية من خارج أسوار المدرسة 

إلى داخلها، أقنع نفسك أنك ذاهب لمكان ممتع.

-3 ابق منفتحًا على كل ما هو جديد في مجالك واحذر 
التقوقع حول ما امتلكته من علم، فمن لم يتقدم تقادم 

ومن لم يتجدد تبدد.
-4 استمتع بعملك أو اقنع نفسك بذلك في أسوأ األحوال 
الشعور  نفس  وسيبادلونك  ذلك  ياحظون  فتاميذك 

بالمتعة.
بأنهم ال يستطيعون فعل  إياك أن تخبر تاميذك   5-
ودلهم  وتكرارًا  مراًر  المحاولة  على  شجعهم  ما،  شيء 

على المسار الصحيح الذي يقودهم للنجاح.
-6 ال تستهن بأي مفردة، فكل كلمة تترك أثرًا، إما طيبًا 

يدوم أو ندبة ال تمحى.
-7 كن أبًا قبل أن تكون معلمًا، وعامل الجميع على 

أنهم أطفال.
-8 إياك أن تتسبب بالحرج ألي تلميذ مهما كان السبب، 

فأنت من يبني وأنت من يهدم.
أن  فمصيرها  صغرت،  وإن  بالبدايات  تستهن  ال   9-

تكبر مستقبًا
-10 ابتسامتك رغم كل الظروف هي سٌر نجاحك.

، نرتقي
ً
!حينما يصبح المعلم ملهما

مشرف اللغة اإلنجليزية بقلم/ أشرف أحمد كحيل 

اشراقات تربوية 
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وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل  قال تعالى: “َوأَِعدُّ
ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعَلُموَنُهُم للاَُّ  ِ َوَعُدوَّ ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ للاَّ
ِ ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم ال  َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل للاَّ

ُتْظَلُموَن” )األنفال 60(
ِطى ُمْسَتِقيًما َفٱتَِّبُعوُهۖ  َواَل َتتَِّبُعوْا  َذا ِصرَٰ وقال عز وجل: “ َوَأنَّ هَٰ

ۦ” )األنعام ۱۰۳( . َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ُبَل َفَتَفرَّ ٱلسُّ

عناصر  الكريمة  اآليات  هذه  من  نستنبط  أن  وباستطاعتنا 
التخطيط كاملة.

وتحقيق  تحديد  على  الفرد  قدرة  على  يعتمد  العمل  نجاح 
األهداف، واألهداف الذكية صممت لتصبح أداة لخلق معايير 
تساعد في تحسين فرص النجاح وتحقيق التقدم المنشود، و 
أهدافنا  تحقيق  في  والرغبة  الوضوح  الذكية  األهداف  تمنحنا 
هذا  وفي  والفشل،  النجاح  بين  الفرق  يحدث  مما  المنشودة 
المقال سنتعرف على األهداف الذكية، معاييرها، طرق كتابتها، 
كيفية وضع خطة عمل إلنجازها، وكيفية تتبعها وتقييمها ، 
وأهم األدوات لتحقيق ذلك بنجاح وكفاءة عالية وتساعد الفرد 
الوقت  وتوفر  الصحيح  الطريق  في  السير  من  التحقق  على 
والجهد والطاقة في العمل ) قبل أي شيء آخر اإلعداد هو 

مفتاح النجاح - ألكسندر جراهام بيل( 

: ))S. M. A. R. T Goals(( ما هي األهداف الذكية؟ 
اصطاحا هي اختصار لعدد من الكلمات التي تمثل المعايير التي 

تساعد في تحديد أهداف العمل بشكل منظم وفعال، وهي:

S = specific )محددة( // تحديد ما يجب تحقيقه بالضبط 
دون لبس او غموض

العامات  تحديد   // للقياس(  )قابلة   M = Measurable
والمعالم التي تساعد على تتبع التقدم في االتجاه الصحيح

تكون  أن  يجب   // للتحقيق(  )قابلة   A = Achievable
أهدافا واقعية قابلة لإلدارة والتنفيذ والتطوير

R = Realistic )ذات صلة( // تتناسب مع نموذج العمل 
الخاص للفرد وتتفق مع أهداف العمل العامة

T = Time - Based )محددة زمنيا( // وضع مدة زمنية 
محددة مما يخلق الحاجة الملحة لتحفيز الفرد للعمل. 

الخطة العملية لتحديد األهداف الذكية
 - تحديد أهداف العمل، والبدء بكتابتها وطرح بعض األسئلة 
والمناقشات  اإلجابات  ستساعدك  فريقك  وعلى  نفسك  على 

على تحسين استراتيجيتك في كتابة وإعداد األهداف. 
- في جلسة عصف ذهني جماعي اطلب من أعضاء الفريق 
يائم  ما  منها  واختر  العمل  أهداف  وضع  في  المساهمة 
على  للحصول  لديهم  التي  األفكار  ما هي  النجاح،  خطط 

فرص جديدة أو حل المشاكل؟ 
على  وتعرف  ماحظاتهم،  أضف  زمائك،  مع  تحدث   -
احتياجاتهم، وتوصل إلى اكتشاف ما يمكنهم مساعدتك في 

كتابة .وتحقيق األهداف
- اكتب األهداف الكبيرة ثم قسمها إلى أهداف صغيرة وفقا 
للمعايير ذاتها، كلما خطوت خطوات صغيرة وواثقة، كلما 
تحقيق  في  ثابتة  بخطى  تتقدم  وأنت  تذكر  التقدم،  حققت 

 )S. M. A. R. T Goals( األهداف الذكية
والتخطيط للعام الجديد

إسليم محمد  ابتسام  أ. 

الرياضيات  مرشفة 

إشراقات تربوية
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األهداف الصغيرة أال تغيب عن بالك الصورة الكبيرة
- حافظ على التنظيم في العملية من خال وضع صيغة 
كلما  منظما  كنت  كلما  مخطط(،  أو  جدول،  )في  مناسبة 

أحرزت النقاط بشكل أفضل 
- اكتشف كيف تستغل التكنولوجيا على أفضل نحو، وكيف 
كتابة  في  الحديثة  والتطبيقات  األدوات،  التقنيات،  تستثمر 

وتحديد وتوثيق أهدافك وتتبعها وتقيمها .

أدوات تساعدك على تحديد األهداف 
الطريقة التقليدية في كتابة األهداف وترتيبها مازالت مفيدة، 
ولكن كأصحاب األعمال يجب أن تستفيد من التقنية التي 
إليك  بكفاءة،  الوقت والجهد، وتساعدك على اإلعداد  توفر 
قائمة بأسماء أربعة أدوات تساعدك على تحديد وتتبع وتحقيق 

أهداف : العمل األكثر أهمية بسهولة وفعالية

Goal-Buddy
تحديد  على  تساعد  اإلنترنت  على  األهداف  لوضع  أداة 
ومعرفة ما الذي حققته، بدعم من األصدقاء الذين يشتركون 
المسار،  في  وابقاءك  لتحفيزك  مماثلة،  أهداف  في  معك 
ومنظم  المهام،  إدارة  مثل  أخرى  مميزات  األداة  وتشمل 

القائمة... وغيرها

Goal-Enforcer
برنامج لتخطيط األهداف بشكل مرئي، يساعد على التخطيط 
السحب  على  القدرة  مثل  كثيرة  مميزات  يشمل  والتركيز، 
إلى  إضافة  بسهولة،  األهداف  ترتيب  .إلعادة  والتحريك 

تقارير عن وضعية العمل، عرض التقويم.. إلخ

Goal-scape
برنامج لوضع األهداف يساعد على تحديدها العمل عليها، 
وتحقيق أكثرها أهمية، يتضمن عرضا مرئيا لتحديد وتطوير. 

العناصر الرئيسية ألي مشروع معقد

Joe’s Goals
تتبع  على  الطموحة  األهداف  أصحاب  تساعد  قوية  أداة 
أهدافا  أن تضع  السهل عليك  تجعل من  وإدارتها،  أهدافهم 

يومية، وتتبعها بنقرة واحدة فقط، لتقيس نجاحك وتتخلص من 
العادات السلبية

 تقييم خطتك وأهدافك الذكية
 من الممكن أنك وضعت أهدافا ذكية، وكتبت خطة عمل، 
ولكنك قد تتشتت وتفقد المسار، لذلك يجب أن تحرص على 
تتبع خطتك وأهدافك لكي تتأكد أنك تمضي قدما لتحقيق ما 
خططت له، ستكون هناك عراقيل ومصاعب من الممكن أن 
تعمل :على تثبيطك وتدفع بك بعيدا عن خطتك، إليك بعض 
ابدأ   * له  خططت  ما  وتحقيق  إنجاز  في  لتنجح  النصائح 
بتنفيذ تلك األهداف؛ قسمها إلى خطوات صغيرة قابلة للتنفيذ 
وفق جدول زمني محدد * ابحث عن الجوانب القابلة للقياس 
الكمي في أهدافك واكتبها على شكل أرقام ألن األرقام تحفز 
الدماغ أكثر * تحلى باالنضباط، الصبر، التركيز، واإلصرار؛ 
وطن نفسك على أن تبقى في المسار الصحيح لتحقيق أي 
هدف مهم * ابحث عن الدوافع، ألنها الوقود الذي سيدفعك 
للمضي قدما * تأكد من تحقيق األهداف الصغيرة في الزمن 
المحدد ألن التأخير في إنجاز األهداف الصغيرة يؤخر إنجاز 

الهدف األكبر
* داوم على تذكير نفسك بأهدافك من خال مراجعتها يوميا 
في وقت محدد وتخيل شعورك إذا حققت أهدافك المرجوة * 
احرص على قياس النتائج أوال بأول، ما الذي أنجزته وهل 
كان باإلمكان أن تنجزه بشكل أفضل، ما الذي لم تنجزه بعد، 
: يمكنك تقسيم السنة إلى أرباع، وأن تضع لكل ربع خطة، 
وتقوم بتقييمها عندما ينتهي كل ربع من السنة * حافظ على 
عقلك في حالة تأهب إلنجاز كل اإلجراءات المرتبطة بهدفك 
وهو سيساعدك تلقائيا على فعل ما يلزم * قيم األولويات، وما 
أنجزته يوميا وأسبوعيا وشهريا، وعدل على الخطة وأعد تنظيم 
الجديدة،  للمتغيرات  وفقا  تعديل  إلى  احتاجت  إذا  األمور 

والظروف الطارئة
من السهل أن تفقد تركيزك خال العمل طوال السنة، لذلك 
بنجاحاتك، وسيكون  أدائك، وأن تحتفي  تقييم  سيكون عليك 
ذلك وسيلة رائعة للتأكد من أنك تتحرك في االتجاه الصحيح، 
وتبقي على الدوافع اإليجابية نتمنى لكم أعزائي عاما حافا 

باإلنجازات عام خير وسام حفظكم الرحمن وسدد خطاكم
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

اشراقات تربوية 
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)منارة الجغرافيا( تطبيق هاتف ذكي يعمل في بيئة android اإلصدار 
الخامس فما فوق، مصمم ليتوافق مع األجهزة الذكية باختاف أنواعها 
وشركاتها، ويخدم هذا تطبيق المنهاج الفلسطيني وباألخص طلبة الصف 
الثاني عشر الفرع األدبي، حيث يحتوي على ) 880 سؤال ( اختيار من 
متعدد متنوعه تحتوى على مختلف أنواع األسئلة تم مراجعتها وتنقيحها 
وفق  تصميمها  تم  األسئلة  هذه  الفلسطيني،  المنهاج  خبراء  قبل  من 
الدروس الواردة في وحدات الكتاب الخمس وتشمع األسئلة العديد من 
الكتاب المدرسي ، باإلضافة إلى خرائط لكل  الرسومات المطلوبة في 

وحدة من وحدات الكتاب . 
يتيح  والوحدات،  الدروس  لجميع  شامل  اختبار  التطبيق  يشمل  كما 
للطالب قياس مدى استيعابه لموضوعات الكتاب قبل االمتحان النهائي 
للمادة، ويقدم التطبيق تغذية راجعة لكل سؤال بحيث يتمكن الطالب من 
معرفة إجابته ما إذا كانت صحيحة أو ال مع تعزيز االجابات الصحيحة 
بالصوت حسب جنس الطالب، كما يقدم تغذية راجعة بعد اجتياز اختبار 

كل درس ليعرف الطالب مدى اتقانه للدرس. 
تحميله  بعد  باإلنترنت  دائم  اتصال  بدون  يعمل  بأنه  التطبيق  ويتميز 
وتثبيته كما يقدم خيارات للطالب مثل ادخال االسم والجنس وعداد الوقت 
وخط  للعين  مريحة  ألوان  ذات  جذابة  رسومية  واجهات  إلى  باإلضافة 
واضح للقراءة وأزرار كبيرة تتوافق مع حجم شاشة الهاتف الذكي، كما 
يوفر الوقت والجهد والمال حيث يتم تحميله بسهوله من المتجر دون أي 
تكلفة مادية، فهو مجاني ويغني الطالب عن المازم التجارية كما ويغني 

الطالب عن دروس التقوية وهو مكمل ومساعد للكتاب المدرسي. 
  ) googlel play ( التطبيق يتم تحميله بسهوله من المتجر

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
afaf.manara_g2019 

وتم تجربة التطبيق على طلبة الثانوية العامة في العام السابق سواء في 
غزة األبية أو في مدارس الضفة الحبيبة حيث أبدى الطاب سعادتهم 
الكبيرة في التطبيق وكانت له آثار إيجابه كبيرة على نتائج الثانوية العامة 
في مادة الدراسات الجغرافية حيث كانت نسبة النجاح في الثانوية العامة 
في مادة الدراسات الجغرافية على مستوى الوطن مرتفعة مقارنة بالسنوات 
وصلت  حيث  مرتفعة  النسبة  كانت  المدرسة  مستوى  )وعلى  السابقة 

إلى%93.1 وهي نسبة مرتفعة جدًا إذا ما قورنت بالسنوات السابقة. 
الشخصي حيت  المستوى  على  اإلجابة  آثاره  للتطبيق  كان  وبحمد هللا 
على  الثاني  بترتيب  العامة  الثانوية  في   94.9% نسيه  على  حصلت 

الشرق وأيضًا على جائزة األمانة العامة للمعلم المتميز الفئة األولى. 
يقوموا  بأن  األدبي  الفرع  العامة  الثانوية  طلبة  جميع  من  أتمنى  أخيرا 
وطالباتنا  طابنا  للجميع  تمنياتي  مع  منه  لاستفادة  التطبيق  بتحميل 

بالتوفيق والتميز. 

إشراقات تربوية

إعداد املعلمة

عفاف فتحي  سكران

 تطبيق
 منارة

الجغرافيا
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اشراقات تربوية 

التاريـــخ دراســـة الماضـــي وتثبيـــت الحاضـــر وتبريـــر أحوالـــه، 
ودراســـة حركـــة الزمـــن وجغرافيـــة المـــكان، ورصـــد اتجاهـــات 
ــدرة  ــخ القـ ــادة التاريـ ــح مـ ــذي منـ ــر الـ ــري، األمـ ــور البشـ التطـ
وغـــرس  األجيـــال،  وصفـــات  ســـمات  علـــى  التأثيـــر  علـــى 
ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــهم، وعلـ ــي نفوسـ ــوالء فـ ــن والـ ــاء للوطـ االنتمـ
ـــد  ـــه يواجـــه العدي ـــة إال أن ـــخ للطلب ـــادة التاري ـــس م ـــة تدري أهمي
مـــن الصعوبـــات، األمـــر الـــذي أعطـــى انطبـــاع عـــام عنـــد 

الطلبة بصعوبة المادة.

ولعل أهم الصعوبات تتمثل باآلتي:
ــم  ــارف وتحتـــوي علـــى كـ ــة المعـ ــادة حفـــظ وتراكميـ - هـــي مـ
هائـــل مـــن التواريـــخ والســـنوات، إضافـــة إلـــى بعدهـــا عـــن 

األحداث الجارية في حياة الطلبة.
-  الحجـــم الكبيـــر لمناهـــج التاريـــخ والتصميـــم واإلخـــراج 
الجامـــد لكتـــب التاريـــخ، ممـــا يصعـــب علـــى الطلبـــة إدراك 

معارفه.
- البعـــد الزمنـــي والجغرافـــي للمعـــارف التاريخيـــة يشـــكل عائـــق 

أمام الطلبة.
- ســـلبية المتعلـــم والصـــورة النمطيـــة عنـــد أوليـــاء الطلبـــة 
ــى  ــم علـ ــه قائـ ــه وبأنـ ــكيكهم بمعارفـ ــخ بتشـ ــادة التاريـ ــو مـ نحـ

الحفظ والبصم مما يخلق جو من الالمباالة.
غيـــر  التقليديـــة  التدريســـية  والطـــرق  األســـاليب  اتبـــاع   -
الســـرد  علـــى  واالعتمـــاد  التكنولوجـــي  للتطـــور  المســـايرة 
واإللقـــاء، فتصبـــح مهمـــة المعلـــم حشـــو أذهـــان الطلبـــة بأكبـــر 
قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات، وبالتالـــي يصبـــح المتعلـــم فهرســـًا 

يدون فيه أسماء المعارك والتواريخ والشخصيات...
- عجـــز المـــدارس عـــن توفيـــر وســـائل وأجهـــزة تســـهم فـــي 
ــه  ــم ومكانـ ــن المتعلـ ــة مـ ــارف التاريخيـ ــب المعـ ــيد وتقريـ تجسـ

كالمتاحف والمسارح...
- عـــدم التدريـــب المهنـــي بشـــكل كاِف لتدريـــس التاريـــخ وعقـــد 
الـــدورات التطويريـــة الخاصـــة بالمحتـــوى، إضافـــة إلـــى عـــدم 

التشجيع إلجراء البحوث التاريخية.

  الحلول المقترحة
ـــَع المـــدارك التاريخيـــة فـــي المناهـــج التعليميـــة، وتفعيـــل  -توسَّ
المجـــاالت الوجدانيـــة والســـلوكية والمعرفيـــة خاصـــة مهـــارات 
ـــال  التحليـــل والنقـــد والنقـــاش؛ ممـــا يشـــجع الطلبـــة علـــى اإلقب

على المادة وتنمية قدراته، ويقلل من جمودها.
- تدريـــس مـــادة التاريـــخ علـــى أنهـــا أحـــداث مترابطـــة تحتـــاج 
إلـــى الفهـــم وليـــس الحفـــظ فقـــط؛ فالتاريـــخ كالرياضيـــات الـــذي 
عبـــارة عـــن قوانيـــن وقواعـــد البـــد مـــن حفظهـــا لحـــل المســـائل، 
كذلـــك التاريـــخ البـــد مـــن حفـــظ التواريـــخ المهمـــة والشـــخصيات 

والمعارك؛ لتكون منطلق لفهم المعارف التاريخية.
- العمـــل علـــى زيـــادة االهتمـــام بأســـلوب عـــرض محتـــوى 
مـــادة التاريـــخ عرضـــًا يحفـــز المتعلميـــن ويشـــوقهم لتعليـــم 
المـــادة عبـــر اتبـــاع طـــرق وأســـاليب التدريـــس المناســـبة 
للمحتـــوى والمســـايرة للتطـــور التكنولوجـــي، والتـــي تراعـــي 
ـــة  مســـتوى نمـــو الطلبـــة وحاجاتهـــم وميولهـــم والفـــروق الفردي
بينهـــم، التـــي تجعـــل مـــن المتعلـــم مشـــاركًا فعـــااًل وليـــس متلقيـــا 

فقط.
- العمـــل علـــى زيـــادة التطويـــر المهنـــي الخـــاص بالمعلـــم 
وبالمحتـــوى مـــع تزويـــد المـــدارس بالوســـائل الخاصـــة بتدريـــس 

مادة التاريخ ومحاولة تجسيد المعلومات التاريخية.  
- عنـــد وضـــع االمتحانـــات يجـــب أن تشـــتمل األســـئلة علـــى 

جميع المجاالت والمستويات وال تركز على الحفظ فقط.  
- توظيـــف التاريـــخ الشـــفوي والزيـــارات الميدانيـــة للتـــراث، 
والصـــور، والعملـــة... فـــي شـــرح المـــادة؛ لربطهـــا بالواقـــع 

وتقريب المعلومة التاريخية. 

 
         صعوبات دراسة التاريخ والحلول المقترحة 

 بقلم/ أ. فهمية محمد دلول
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بقلم/أ. منير حسن أبو زعيتر

موريشيوسموريشيوس

مدير الدائرة االدارية

الزاوية الثقافية 
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 موريشيوس:
مجانًا حتى  التعليم  توفر  أفريقية صغيرة  دولة  هي     
نهاية المرحلة الجامعية ، يشمل ذلك نقل الطاب من 
منازلهم إلى مدارسهم على حساب الدولة، فالتعليم خدمة 

تقدمها الدولة مجانًا للمواطن وليس سلعة للبيع.
كما توفر الدولة العاج والرعاية الصحية مجانًا لجميع 
مواطنيها، ويشمل ذلك حتى جراحات القلب ذات التكاليف 
ٔاما  المواطنين(.  في صحة  )تجار  يوجد  وال  الباهظة، 
عن ملكية )المساكن )فهل تعلم إن %90 من مواطني 
ٔاسر  وال  لهم  مملوكة  منازل  في  يسكنون  موريشوس 
مشردة أو عائلة تشكو من ارتفاع أسعار األراضي ومواد 
البناء,.هل تعلم أن دخل الفرد في موريشوس قد وصل 
إلى 19600 دوالر ولم يتفاخروا بأنهم األعلى دخًا في 

أفريقيا.
جمهورية موريشوس أغنى دولة أفريقية رغم عدم امتاكها 
على  تعتمد  وإنما  معادن،  وال  نفط  ال  طبيعية  لموارد 

اإلنسان ثم الزراعة وتصدير المنتجات 
الزراعية بعد تصنيعها، والسياحة مورد 

دخل استثنائي لهذه الدولة.
هامش  في  يأتي  العسكري  واإلنفاق 
على  الفعلي  والصرف  الميزانية، 
والخدمات.رئيسة  والتعليم  الصحة 
فقيم”  غريب  أمينة  د.  موريشيوس” 
في  الدكتوراة  درجة  تحمل  عالمة 
الكيمياء العضوية ، وأشهر ما قالته:  
أخترها”.  لم  وأنا  السياسية  اختارتني 
ألفت” أكثر من عشرين كتابا وثمانية 
أبحاث في علم األحياء على مستوى 
أقلية  المسلمون  يعد  كما  العالم. 
من  فقط  يشكلون17%  حيث  فيها 
الشعب  اختار  المواطنين، ورغم ذلك 

وال  سام  في  متعايش  مجتمع  ألنه  مسلم،  رئيسه 
تحكمه النعرات الدينية أو الطائفية.

مرحلة  في  لطابه  كتب  الجامعيين  األساتذة  أحد 
معبرة  رسالة  والبكالوريوس  والماجستير  الدكتوراة 
بجنوب  الجامعة  في  الكلية  مدخل  على  وضعها 

أفريقيا هذا نصها:
أو  نووية  قنابل  إلى  يحتاج  ال  أمة  أي  تدمير 
صواريخ بعيدة المدى.. ولكن يحتاج إلى تخفيض 
نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش ..!! فيموت 
..!وتنهار  بالغش  نجح  طبيب  يد  على  المريض 
..!ونخسر  بالغش  نجح  مهندس  يد  على  البيوت 
..!ويموت  بالغش  نجح  يد محاسب  األموال على 
الدين على يد شيخ نجح بالغش ..!ويضيع العدل 
الجهل  ..!ويتفشى  بالغش  نجح  قاضي  يد  على 
!.. بالغش  نجح  معلم  يد  على  األبناء   في عقول 

انهيار التعليم = انهيار األمة.

الزاويثة الثقافية 
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Storytelling magic
The art of storytelling is to engage listeners with live 
and unscripted telling. It does not matter whether 
it’s a folk tale, a personal anecdote or a story from 
history – if the teller connects with the listener, the 
message will get across. 

Techniques and belief
In oral storytelling there are a number of techniques 
which can be employed to get a story across. Move-
ment and gesture, voice modulation, singing and 
choral chanting, percussion, props and interaction 
with the listeners all play important roles, but the 
key is getting the essence of the story across as effec-
tively as possible. When asked by young listeners if 
the fairy story they have just been told is true, some 
storytellers say ‘it was 
true while I was tell-
ing it to you’. For me 
this holds the key to 
effective storytelling – 
it has to do with belief 
in the process on the 
part of the teller and 
the listener, when 
both are giving their 
full attention to the 
story as it unfolds. 

Sensory and physical approach
One feature that I have consciously incorporated 
into my storytelling is a multi-sensory approach. 
I have become increasingly aware that individual 
listeners experience stories in a rich variety of dif-
ferent ways. Most listeners describe seeing mental 
pictures of scenes from the story either still or 
moving, either in brightly-coloured or colour-
less tones, either in or out of focus. Others will 
feel close to the action of the story and identify 
themselves in a deeply kinaesthetic way with the 
main character.  More auditory learners will tune 
into the rhythms and voice patterns and can hear 
sounds from the story in their imagination. Like 
many people, I experience different moments 
from different stories through different sensory 

channels. To en-
hance the expe-
rience of a story, 
I often refer to 
different senses 
in the oral text as 
well as provide 
stimuli for these 
senses through 
movement, 
gesture, voice 
modulation, 
song, music, per-
cussion, touch 
and use of props 

 

David Heathfield 

الزاوية الثقافية 
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or costume. However, I tend to avoid using pictures 
so that the listeners’ mental imagery is given full cre-
ative freedom.  There is a strong link between language 
learning, emotion and mental imagery. 

Sensory and physical techniques
• find posture, expressions, mannerisms, voices of char-
acters
• use sensory effects: sound, movement, light, colour, 
smell etc
• use gesture and mime, especially for repeated actions
• use a simple prop to engage students’ interest or to 
add an element of surprise 
• vary the volume, pitch and tempo of your voice 

Interaction, chants, rhythm, percussion and song
I sometimes find that song is a key element in stories I 
tell students. Indeed many traditional British and Irish 
folk songs are narrative stories. There is just a small step 
from the heightened speech we use when telling a story 
to chanting or singing. Students are easily engaged by 
just a few lines of song at the beginning, middle or end 
of a story. I’ll sing or chant a chorus, often with accom-
panying percussion, and invite students to repeat each 
line after me. In many instances the chorus is repeated 
at intervals during the story, which increases the level 
of involvement. As the story progresses, students pick 
up the song or chant and often join in together with 
me. It’s a natural and fun part of storytelling and an 
enjoyable alternative to traditional choral drilling.

Celebrating Cultural Diversity
‘Each culture offers stories representing its own values 
and perceptions and behaviour and these can help in-
dividuals and societies to establish their sense of iden-
tity’ (Wright 2003). Storytelling is valuable as a way of 
bridging cultures within the classroom and across the 
community. Between different cultures there is a great 
deal of commonality in terms of features such as struc-
ture and themes evident in many traditional folk tales. 
Of course within these structures and themes there are 
important differences which make the exchange of sto-

ries between different cultures so vital to mutual 
understanding. 
Students in a classroom have a real opportunity 
to celebrate cultural diversity when they are told 
and tell tales from other cultural heritages as well 
as their own. 

The Live Experience
When language learners listen to a story being 
told, it is a very different experience from lis-
tening to a TV or radio broadcast. Morgan and 
Rinvolucri write ‘To be told a story by a live sto-
ryteller involves one in ‘I-thou’ listening, where 
the listeners can directly influence the telling.’ 
Learners are listening globally to a real and pres-
ent person before them. The live story experience 
involves picking up on non-verbal language both 
for teller and listener. It influences and is influ-
enced by the relationship between the students 
and the teller. 
On youtube, you will find a large number of 
recordings of me doing live storytelling with 
language learners. Feel free to borrow any tech-
niques you like when you tell stories yourselves 
with your students. 

As we are all storytellers, learners and teachers, 
perhaps we can all find ways of building those 
all-important bridges that transcend cultural and 
language barriers and benefit from the joys of 
storytelling.
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ما أصل هذه المقولة؟ 

اشُتهر العرُب قديًما برجاحِة العقل، وفصاحِة الّلسان. وكانت 
وبقيت  معينٍة،  ظروٍف  في  قيلت  مأثورة  وأمثاٌل  أقواٌل  لهم 
ُتحكى حتى يومنا هذا للداللة على نفس الموقف وتوارثناها 

جيًا بعد جيل.
مدينة حلب،  إلى  في أصلها  تعود  العبارة  إّن هذه  ُيقال    
وصاحبها تحديًدا هو “علي بن منقذ”، الذي ُلقِّب بـ “سديد 

الملك” صاحب قلعة شيرز. 
وقد ُوصف “ابن منقذ” بالذكاء والحنكة والفطنة، لكنه هرب 
من المدينة بعد أن وقع بينه وبين الحاكم “محمود بن مرداس” 
خاٌف؛ فخشي ابن منقذ على نفسه من بطش الحاكم، وبعد 
هربه من حلب، أوعز الحاكم بن مرداس إلى كاتبه أن يكتب 

البن منقذ ويستدعيه للرجوع إلى حلب.
 لكن الكاتب كان صديق ابن منقذ وشعر أن الحاكم ُيضمر 
الشر في قلبه لصديقه علي بن منقذ. فكتب الكاتب رسالة 
بدت عادية جًدا يسأل فيها ابن منقذ العودة إلى حلب وختمها 
” مشددة،  بعبارة: )إنَّ شاء هللا تعالى( بجعل النون في “إنَّ
وُيفترض أن تأتي ساكنة. وبعد أن استلم ابن ُمنقذ الرسالة، 
وأنَّ  الشر،  له  ويضمر  سوء،  نية  ينوي  الحاكم  أن  أدرك 
صديقه الكاتب ُيحذِّره من القدوم بتشديد حرف النون، وكأنه 
ُيذكِّره بقوله تعالى: “إنَّ المأ يأتمرون بك” )القصص20(. 
فبعث ابن منقذ رسالة إلى الحاكم تبدو عادية يشكره بها على 
ثقته الشديدة به، وختمها بعبارة: “إنَّا الخادُم المقرُّ باإلنعام” 

بكسر الهمزة وتشديد النون في “إنَّا”. 
ففطن الكاتب أنَّ صديقه قد فهم الرسالة والتحذير ، وأنه يقصد 
قوله تعالى: “إنَّا لن ندخلها أبًدا ما داموا فيها”)المائدة24(. 
ذكائه  بفضل  بنفسه  ونجا  حلب،  إلى  منقذ  ابن  يرجع  فلم 

وسرعة بديهته.
” ُيضرب  ومن هنا، أصبح استعمال مقولة “الحكاية فيها إنَّ

في الشك وسوء النية وجرت مثًا بين الناس.

 قصة
 مثل

 الحكاية
فيها

 بقلم/ أ. سماح  رضوان بقلم/ أ. سماح  رضوان إّن 
 مشرفة اللغة العربية
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الزاوية التكنولوجية 

Zoom نبذة عن برنامج زووم

البرنامج مجاني، ُيستخدم لتنظيم االجتماعات 
والمحاضر،  المعلم،  يساعد  حيث  واللقاءات 
بجودة  اللقاءات  تنظيم  على  األعمال  ورجل 
مع  الملفات  مشاركة  إمكانية  مع  عالية 

الحاضرين في اللقاء.

مميزات برنامج زووم
• التواصل الصوتي والمرئي عبر اإلنترنت.

المادة  عرض  خال  من  بعد  عن  التعليم   •
المطلوب تعليمها عبر أي برنامج سواء كان 
عرض تعليمي عبر ppt، word، فيديو، أو 
برامج تدريبية أخرى، أو شاشة كالسبورة يتم 
 ،pdf الشرح والكتابة عليها، أو كتاب مطبوع

مع إمكانية تحديد أي جملة أو نص.
• إمكانية الدخول للجلسة عبر رابط إنترنت، 
أثناء  المشاركين  صوت  كتم  إمكانية  مع 

الحديث، أو السماح لبعضهم بالحديث.
تداوله عبر  يتم  لما  فيديو  إمكانية تسجيل   •
تواصل  أي وسيلة  ثم عرضه عبر  الجلسة، 

اجتماعي لحضورها الحقًا.

 
ملحوظة: يمكن تحميل برنامج زووم zoom  من 

https://zoom.us/download    الموقع

م.سماح فتحي ابو العنين
مديرة مدرسة بدر األساسية أ للبنات

امسح رمز  QR التالي للدخول الى 
فيديو شرح استخدام البرنامج: 




