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مجموعة : "إذا رأيت آتاب تعليمي مثل هذا آالذي يحمله بعض الرفاق في بعض المدارس ستجد تعريف المادة آالتالي
  ".من المعارف والمهارات والتقنيات بتطبيقها وبشكل منسق تمكن اإلنسان من تلبية حاجياته وحل مشاآله

وبالتالي ما الذي نستفيده من . بتكاره من طرف اإلنسان من أجل العيش أحسنفأهم ما تم ا. وبترآيز ملخص تذآر اآلتي
 .محيطنا، ما هي المعلومات التي لدينا البتكار هذه األشياء والمهارات اليدوية التي نملك لتحقيق آذلك

 هذه المادة في. فلذلك ليس صحيحا. وهذا يدفعك للتفكير أحيانا أنك غير قادر على رسم أي شيء أو ابتكار أي شيء
يمكنك تطوير وبشكل آبير خيالك من خالل األعمال التي سيطلبك منك أساتذتك مثل ابتكار لعبة جماعية للعب مع 

ستكتشف أنك تعرف البعض منها وعندئذ ستشرع في " ماذا أعرف وماذا بوسعي أن أفعل ؟"وهنا ستبدأ التفكير . رفاقك
 .كير آثيرااالبتكار ألنك معتاد على ذلك ولكن دون التف

أوال ستفكر فينا تعرف وبعد ذلك سترسم . في هذا المادة ينحاول تعلم المنهج والمنهج هو ببساطة طريقة في العمل المنتظم
 .شيئا ما يعبر عن أفكارك وآنذك يمكن ألشخاص آخرين مساعدتك

هذه هي فكرتي أن تكون جيدة ولكن آيف يمكنني التعبير عنها ؟ ما هي !! حسنا : وانطالقا من ذلك ستفكر لتقول
الخطوات التي يمكن اتباعها ويجب رسم ذلك وما هي األدوات وهل يمكن تلوين ذلك وتزيين ذلك ولهذا من المهم النتظيم 

 .لكي تحصل على عمل جيد
ومن . الحاسوب أو المعلوماتية ستتذآر بال شك اإلنترنيت وتبادل الرسائل اإللكترونيةمن المؤآد إذا آلمتك عن علم 

ال تقلق فإن المدرسة ستمكنك منه الستغالل التكنولوجيا من أجل تعلم . المحتمل أنك ال تتوفر على آمبيوتر في المنزل
وأآرر . و االتصال بأصدقائك في بالدكأشياء إير التي تعلم، آتقديم أفضل ألعمالك المدرسية والبحث عن معلومات أ

  .ال تقلق من عدم امتالآك لكمبيوتر فإن هنا العديد من الزمالء ال يمتلكون الكمبيوترات في منازلهم: قولي
وأتمنى أن تستهويك هذه المادة التي هي جميلة وذات . إذا آان لديك أي تساؤل فأستاذك أو أصدقاؤك سيجيبون بال شك

 .المهنيفائدة في مستقبلك 
 
 


