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 وزارة التربية والتعليم

 السكرتارية التربوّية

 للتطوير التربوّيّ‘ قسم أ

 السكرتارية التربوّية

 قسم التعليم العربّيّ

 اإلدارة التربوّية

 قسم التعليم االبتدائّيّ



 : طاقم اإلعداد

ّجار، راوية بولس وعبير قاسم، : املرشدوّن
َ
 إلياس ن

 .لحوسبة اللغة العربّية طاقم اإلرشاد القطرّيّ
 

 .االبتدائّيّقسم التعليم قطرّية،  مرشدة ، زعبيجنان  

 

 أيمن ُزعبي،:  حاسوبّية إنتّر بيداغوغّيةاستشارة 

ش    ِّ
ّ
 .لوسط العربّيّافي  املحوسبة البيداغوغياُمَفت

 

 صالح طه،: تركيز ومتابعة سيرورة اإلعداد والكتابة

ز التعليم العربّي، قسم التعليم االبتدائّيّ  
ّ
ش، مرك

ّ
 .مفت

 

 :تركيز سيرورة كتابة الوحدات واملراجعة اللغوّية

زة للغة العربّية. د  
ّ
شة املرك

ّ
 .راوية بربارة، املفت

 

 .عبد هللا خطيب، مدير قسم التعليم العربّيّ: إشراف ومتابعة
 

ر، وهي موّجهة إلى الجنسين على حّد سواء
ّ
 .وردت الصيغة باملذك



       
 مدير املدرسة املحترمعزيزي 

زي املواضيع التدريسّية املحترمين
ّ
 األعّزاء مرك

 وبعد، طّيبة تحّية

  استعمال على تعتمد املحوسبة البيداغوغيا
تي محوسبة تكنولوجّية وسائل

ّ
رها ال

ّ
 عالم يوف

 التدريس، طرائق وتنجيع تطويّر أجل من الحوسبة
م

ّ
  تطوير مضمونها في وتراعي والتقييم التعل

 بين التمايّز اإلبداع، العالية، التفكيّر استراتيجّيات
م التالميذ،

ّ
م املستقّلّ التعل

ّ
 .التعاونّيّ والتعل

 لكيفّية نماذج تقديم النشرة هذه في ارتأينا لقد
رة محوسبة وسائل واستعمال دمج

ّ
  برنامج في متوف

 وسائل مثل العنكبوتّية، الشبكة على أّو الوورد
 العصف ملعالجة وامتحانات، ألعاب لتحضيّر
تي الغنّية الصوّر وملعالجة الذهنيّّ

ّ
ة بإمكان وال

ّ
 كاف

مي
ّ
 .دروسهم في استعمالها التعليمّية املواضيع معل



       

 لتقديم معّدّ األّوّل جزأين، على النشرة تشتمل
 في محوسبة وسائل استعمال كيفّية حوّل أمثلة

 أّما وتوّسعها، العربّية اللغوّية الثروة معالجة
 تعليمّية وحدة على يشتمل فهّو الثاني الجزء

 في وهي "الحمراء قصّر إلى رحلة" محوسبة
 وتعالج الخامس،ّو الرابع للصّفين مالئمة مقروئّيتها
 الثروة معالجة فيها بما املختلفة اللغة مجاالت
 الوسائل استعمال خالل من العربّية اللغوّية

  .املحوسبة



       

 األداة وتوضيح/املوقع املوضوع

روِة 
ّ
 الث

ُ
جة

َ
ُمعال

غوّيِة 
ُّ
 الل

 قاموس الـَمعاني
على الشبكة العنكبوتّية، يحتوى على إمكانّية  قاموس

 .البحث عن مرادفات وأّضداد

صوِص 
ّ
ِر الن    Word 2010أداة املرادفات في ُمحّرِ

ن التالميذ من البحث عن معان للكلمات وأضداد
ّ
 .تمك

تصميم 
اختبارات، 

وألعاب 
 تعليمّية

 

Zondle 
 .موقع متخّصص في  تصميم ألعاب تعليمّية تفاعلّية

Match_up 
برنامج لتصميم تمارين، مسابقات ، واختبارات  

 .تفاعلّية

Testmoz 
 .ختباراتااّل وإدارة نشاءإل مّجانّيّ موقع

الصور الغنّية 
 التفاعلّية

ThingLink 
موقع متخّصص في إضافة نقاط حاّرة وروابط على 

 .الصوّر

العصف 
  الذهنيّّ

Bubbl.us 
وشمس  تطبيق إلنشاء العصف الذهنيّّ/موقع

 .التداعيات

Linoit 
ن من إنشاء  لوحة إعالنات تعاونّية على اإلنترنت،

ّ
تمك

 .عصف ذهنّي، وكتابة األفكار
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