


مشروع مالءمة جهاز التعليم للقرن "تأتي هذه النشرة امتداًدا لما تقوم به وزارة التربية في 
، وعونًا للمعلمين والمعلمات في تدريس اللغة العربية في بيئة محوسبة،  "الحادي والعشرين

فينبغي أن نواكب العصر في استراتيجيات التدريس وأساليبه، وأن نجاري التغيير كونه يفتح 
فنقّدم إليكم في هذه النشرة مجموعة من . أفًقا جديًدا في عملية الّتدريس، الّتعلُّم والتقييم

الدروس التي بُِنَيْت َكنماذج لدمج الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تدريس 
 ".دائرة الّتدريس والتعلُّم في بيئة محوسبة"، حْسَب العربّيةالّتربية الّلغويّة 

نرجو من حضراتكم، بعد االّطالع على هذه الوحدات، تدريسها لتالميذكم، ليستفيدوا  
 .من مضامينها

ونتوجه إليكم ببناء دروس ووحدات تعليمّية جديدة، وإرسالها  لنرفعها بكل سرور إلى 
 "مالءمة جهاز التربية والتعليم للقرن الحادي والعشرين"موقع 

 باحترام
 أيمن زُعبي: للوسط العربي" َدمج الحوسبة في جهاز التعليم"ُمَنسِّق مشروع 

 إلياس َنّجار وراوية بولس: المرشدان القطريّان لحوسبة اللغة العربية 





 

إجمال / تلخيص : نهاية الّدرس
موضوع /الّدرس، تسجيل عنوان

، الوظيفة منباسنتالدرس في 
البيتّية، ورابط للمهّمة أو 

 .الفعالّية المحوسبة

دمج معلومات من : صلب الدرس
مصادر مختلفة، باإلضافة 

محوسبة، والتي / لمضامين رقمّية 
.  أعدَّت مسبًقا للفعالية الصفية

بوابة المحتوى باالعتماد على 
مجمع الوحدات ، الرقمي

متابعة . ، ومصادر أخرىالتعليمية
 .منباسنتتسجيل مالحظات في 

تسجيل : بداية الّدرس
حضور  التالميذ في 

 منباسنت

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Default.htm
http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx
http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx
http://sites.google.com/site/arabic4education/
http://sites.google.com/site/arabic4education/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Default.htm


 تهيئة التالميذ: افتتاحّية ومتهيد

 أخرى وسيلة أو فيلم، صورة، عرض ، أسئلة بطرح َواهتمام، ُمَحفِّز وخلق إنشاء
 والفضول الدافعية الحماس، التالميذ ىلد تثير معينة ظاهرة أو موضوع حول

  .واالستكشاف البحث للتعلُّم،
 الشرح والتفسير: صلب الّدرس

 المراد بالمفهوم تتعلق كافية،  وتوجيهات مناسبة محسوسة مواد التالميذ اعطاء
 يقوم ذلك ولتحقيق ، تعاونية بطريقة بيانات يجمعون إذ معرفته،/استكشافه

 تزويده التالميذ من المعلم يطلب وعندها المطلوبة، الصف بيئة بتهيئة المعلم
 بعد ويقوم عقلياً، وتنظيمها معالجتها على ويساعدهم جمعوها، التي بالمعلومات

 .للمفهوم والالزمة المناسبة اللغة بتقديم ذلك



  اإلثراء والتوسع وتطبيق املفهوم
 حصلوا التي للخبرات العقلي التنظيم على التالميذ مساعدة إلى التوسع يهدف
 استعمال التالميذ من ويطلب ومشابهة، سابقة بخبرات ربطها طريق عن عليها،

 موضوع في االستراتيجية استعمال على تمرين) .له آخر بُعد إلضافة المفهوم لغة
 .(بعيد موضوع على  التطبيق ثمّ  قريب،

 ..تقييم سيرورة التعليم والتعّلم، التفكير والمشاعر :تغذية مرتدة والتقييم



 اإلشارة يامس على تالميذال تعريف إىل الوحدة هذه هتدف :اإلشارة اسم
 اللغوية املعرفة يف الوحدة هذه تندمج .الّنص خالل من ،(هذه هذا،)

 .94 ص املنهج حسب

 الفاء حرف على التعرف إىل تعليمية الوحدة هذه هتدف :الفاء
 هذه تندمج .الّتالميذ لدي ويتالصّ  الوعي وتنمية ،ومقاطعهِ  بأشكالِه
 .94 ص املنهج حسب   الكتايب ومتثيلها اللغوية األصوات يف الوحدة

https://sites.google.com/site/gate4arabic1/haref_faa
https://sites.google.com/site/gate4arabic1/home/files/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.ppt?attredirects=0
https://sites.google.com/site/gate4arabic1/home/files/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.ppt?attredirects=0
https://sites.google.com/site/gate4arabic1/haref_faa


 من جديدة معلومات تلميذال إكساب إىل الوحدة هذه هتدف :الفراش
 ومجع ،البحث مهارة نميةوت معلومايت، نصّ  قراءةو  املشاهدة خالل

 .احلاسوب يف وتسجيلها املعلومات

  ،جديدة معلومات تلميذال إكساب إىل الوحدة هذه هتدف :الّشمس
 إىل باإلضافة ،(وصور أفالم) وُمشاهدة معلومايت نص قراءة طريق عن

 .الّنص وفهم األسئلة حلّ  يف التفكري اسرتاتيجيات استعمال

https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/the_sun
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/alfrash_rawia
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/alfrash_rawia
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/the_sun


  واملسموع ،املقروء فهم مهارة تطوير إىل الوحدة هذه هتدف :صنوبر
 .  ةقارناملو  ،البحث مهارة تنمية طريق عن ،علوماتامل باكسوإ

 لنصّ  الكتابة مهارة تنمية اىل ةالوحد هذه هتدف :الكتابيّ  الّتعبير
 باستعمال ذهين وعصف متسلسلة، صور على باالعتماد قصصي،
 .العنكبوتّية الّشبكة على تطبيقات

https://a3076a0d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/gate4arabicclass3/home/files/taabir3.pdf?attachauth=ANoY7cpBfAZ4NIgVE96qQ6me00GpQgP8PhJOopzhODCb7XOKqp-9JjUOha_iQuGTs2PGdtI6ih9qWwuSCz8YxOaNuQ61hZPQUhQVEL_letj9tRUp_2PewyhY3WU-u2bLbLAZ3mDe-3hdiSwy6LGutSxl4K4osCxTH9hKNSWd0FJQQs7kedl_LCn041I93oKOeTqu020hmXnUea8JDyM0dNbP5gbiJww4C2QENyGMq0yGehpbsoQ67qs=&attredirects=0
https://a3076a0d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/gate4arabicclass3/sonawber_rawia_31/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1.pdf?attachauth=ANoY7cqrM8DQSPsxL2kGgeO3IhNqFLfgkqstj3WM4SqL0pfiTIp241uW_qg5cNfG4yuDzqAmnEwuVL3yJCfK9njT5PtRyKTyg5DN2b7h_Jt9EW9nFxTM5xLQGciAqX6-UWRD2wNClKbLxbNaPQezm3gxN7DC2KWnvg3ETfSqMrFq7p1rl1hCIcFI0KzWGp3U4tr-JnkE-Uz_es_aTjQTpgCUnaqziJuQQ2q2nBMJD5xloUKBVnDfIs6fhVUQ-l_MKCxZVMMA83cjScXR88uSZyUv7g3yfB0n6uNbXcmQ6G0kUqb0-fku80Lyy7hbRYej_4MU726e3erKtWievBRQVg5CTANJSG-e8Q==&attredirects=1
https://a3076a0d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/gate4arabicclass3/sonawber_rawia_31/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1.pdf?attachauth=ANoY7cqrM8DQSPsxL2kGgeO3IhNqFLfgkqstj3WM4SqL0pfiTIp241uW_qg5cNfG4yuDzqAmnEwuVL3yJCfK9njT5PtRyKTyg5DN2b7h_Jt9EW9nFxTM5xLQGciAqX6-UWRD2wNClKbLxbNaPQezm3gxN7DC2KWnvg3ETfSqMrFq7p1rl1hCIcFI0KzWGp3U4tr-JnkE-Uz_es_aTjQTpgCUnaqziJuQQ2q2nBMJD5xloUKBVnDfIs6fhVUQ-l_MKCxZVMMA83cjScXR88uSZyUv7g3yfB0n6uNbXcmQ6G0kUqb0-fku80Lyy7hbRYej_4MU726e3erKtWievBRQVg5CTANJSG-e8Q==&attredirects=1
https://a3076a0d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/gate4arabicclass3/home/files/taabir3.pdf?attachauth=ANoY7cpBfAZ4NIgVE96qQ6me00GpQgP8PhJOopzhODCb7XOKqp-9JjUOha_iQuGTs2PGdtI6ih9qWwuSCz8YxOaNuQ61hZPQUhQVEL_letj9tRUp_2PewyhY3WU-u2bLbLAZ3mDe-3hdiSwy6LGutSxl4K4osCxTH9hKNSWd0FJQQs7kedl_LCn041I93oKOeTqu020hmXnUea8JDyM0dNbP5gbiJww4C2QENyGMq0yGehpbsoQ67qs=&attredirects=0


مهارة الكتابة من خالل المناقشة، القراءة هذه الوحدة تُعاِلج : الّشتاء
 .والفهم لنّص وصفي، وزيادة الّثروة الّلغوية عند الّتالميذ 

 فهم مهارة تطوير إلى لىإ ةالوحد هذه تهدف :عظيم مجتمع النمل
 للحصول والبحث والفيلم المكتوب النص بين والمقارنة المقروء

 .المعلومات على

https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/onlineday4arabic4/home/
https://sites.google.com/site/gate4arabicclass5/winter_5
https://sites.google.com/site/gate4arabicclass5/winter_5
https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/onlineday4arabic4/home/


https://sites.google.com/site/akoarabic/home
https://sites.google.com/site/arabicalfiel/
https://sites.google.com/site/arabicalfiel/
https://sites.google.com/site/akoarabic/home


https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home
https://sites.google.com/site/gate4arabicclass6/elias_the_bird_and_the_trap
https://sites.google.com/site/gate4arabicclass6/elias_the_bird_and_the_trap



