
مقابلت ميذانيت حىل السبىرة التفاعليت وأهم فىائذها وأبزس 

 تطبيقاتها في مذرست شيخان الفارسي

 

لبيذ انجبزثخ ثضٚبسح يٛذاَٛخ نًذسسخ شٛخبٌ انفبسسٙ اإلثزذائٛخ 

  8108يبسط  82نهجٍُٛ فٙ يُطمخ زٕنٙ انزعهًٛٛخ فٙ ٕٚو األسثعبء 

يٍ (( شح أزًذ أيٛ)) ٔأخشد انجبزثخ يمبثهخ شخصٛخ يع انًعهًخ 

ثبنُسجخ نهًعهى  لسى انشٚبضٛبد نًعشفخ أْى فٕائذ انسجٕسح انزفبعهٛخ

 .ٔأثشص رطجٛمبرٓب انًسزخذيخ فٙ ششذ انًٕاد انعهًٛخ  ٔانًزعهى

 

 

 ؟ثبنُسجخ نهًعهى يبْٙ أثشص فٕائذ انسجٕسح انزفبعهٛخ  -ط

 رسٓم عهٗ انًعهى ششذ انذسط ثطشٚمخ سٓهخ ٔيٛسشح  *

 عهى انٕلذ ٔاندٓذ ٔانًبل رٕفش عهٗ انً* 

 رخفف عٍ انًعهى عجئ زًم األدٔاد ٔانٕسبئم انزعهًٛٛخ * 

 

 كٛف رٕفش عهٗ انًعهى انٕلذ ٔاندٓذ ٔانًبل  ؟ -ط

رٕفش عهٗ انًعهى انٕلذ يٍ خالل إيكبَٛخ رسضٛش انذسط فٙ 

انًُضل ثى عشضّ عهٗ انطهجخ فٙ انفصم ٔرٕفش عهّٛ اندٓذ يٍ 

انٕسبئم انزعهًٛٛخ ثشكم ٚزطهت يدٕٓد  خالل االسزغُبء عٍ رسضٛش

كجٛش يٍ انًعهى ٔرسضٛشْب يجبششح يٍ خالل ثشايح انسجٕسح 

 .انزفبعهٛخ ْٔزا ٚؤد٘ إنٗ رٕفٛش انًبل أٚضب 

 



 يب ْٙ أثشص فٕائذْب ثبنُسجخ نهطبنت  ؟ -ط

ردزة اَزجبِ انطبنت ثشكم كجٛش ٔردُجّ األزبدٚث اندبَجٛخ يع * 

 . صيالئّ

ٛش انذافعٛخ نذٖ انطبنت ٔردعهّ ٚسشص عهٗ كًب أَٓب رسزث* 

 .انًشبسكخ انفعبنخ أثُبء انسصخ 

َسخخ يٍ زهّ انصسٛر عهٗ انسجٕسح ٔ إسسبنّ  إسسبلَٔسزطٛع * 

 االرصبلكُٕع يٍ انزشدٛع نّ فٙ زبل رٕفش  أيشِإنٗ ٔنٙ 

 .ثبإلَزشَذ 

 

 ٔيب َٕع انفٕائذ انزٙ رضٛفٓب انسجٕسح انزفبعهٛخ نهًبدح انعهًٛخ ؟ -ط

 ٔردعهٓب يٛسشح انفٓى عهٗ انطهجخ  رجسط ششذ انًبدح انعهًٛخ* 

رضٛف إنٗ انًبدح انعهًٛخ َٕع يٍ انزشٕٚك يًب ٚسزثٛش دافعٛخ * 

انطهجخ ٔزثٓى عهٗ االَزجبِ نهششذ ٔانًشبسكخ فٙ اإلخبثخ عهٗ 

 .األسئهخ انًٕخّ إنٛٓى 

 

 يب ْٙ أثشص انزطجٛمبد انًسزخذيخ عهٛٓب  ؟ -ط

ٕٚخذ فٙ انسجٕسح انزفبعهٛخ يكزجخ رسزٕ٘ عهٗ انًٕاد انذساسٛخ ٔكم 

يبدح ٕٚخذ نٓب انعذٚذ يٍ انصٕس ٔاألنعبة انزعهًٛٛخ ٔانًعذاد انزٙ 

رعٍٛ انًعهى فٙ رسضٛشِ نهذسط ٔاالسزعبَخ ثٓزِ انصٕس نعًم أفالو 

كشرَٕٛخ رششذ نهطبنت انًٕلف انزعهًٛٙ ثصٕسح يٛسشح ٔٚعزًذ ْزا 

م يعهًخ ٔلذسرٓب عهٗ ثهٕسح أفكبسْب ثطشٚمخ ردعم يٍ عهٗ إثذاع ك

 .ششزٓب يشٕق نهطهجخ 

 

اركش٘ ثعض ًَبرج رطجٛمبرٓب عهٗ يبدح انشٚبضٛبد كَٕك  -ط

 يعهًخ سٚبضٛبد  ؟

َعى ٕٚخذ ثبنسجٕسح انزفبعهٛخ آنخ زبسجخ ٚسزطٛع انطبنت اسزخذايٓب 

ٕٚخذ  ثبنعًهٛبد انسسبثٛخ ٔرغُّٛ عٍ خهت اٜنخ انسبسجخ يعّ كًب

سبعخ سلًٛخ ٔسبعخ راد انعمبسة ٔٚسزطٛع انطبنت يٍ خالنٓب رعهى 

ضجط انسبعخ ٔرسشٚك عمبسثٓب ٕٔٚخذ انكثٛش يٍ انزطجٛمبد انزٙ ال 

 .زصش نٓب فٙ يبدح انشٚبضٛبد 



 

 اركش٘ ثعض رطجٛمبرٓب عهٗ انًٕاد األخشٖ  ؟-ط

نهسجٕسح انزفبعهٛخ انمذسح عهٗ رسطٛش انصفسبد ْٔزا ٚفٛذ كم يٍ 

يعهًخ انهغخ انعشثٛخ ٔانهغخ اإلَدهٛضٚخ فٙ عًهٛخ انكزبثخ كًب أَّ ٚفٛذ 

يعهًخ انًٕسٛمٗ فٙ عًم انُٕرخ انًٕسٛمٛخ ٔغٛشْب يٍ انزطجٛمبد 

 . انعذٚذح  

خالل سيارتي للمذرست قمت بالتقاط هذه الصىر التي تىضح  ))

بعض فىائذ السبىرة التفاعليت مع خالص شكزي وامتناني إلدارة 

ت شيخان الفارسي وخصىصا المذيزة المساعذة والمعلمت مذرس

 ((الفاضلت أميزة أحمذ  

 



 

 

 

 

 


