
 ة الشريفةالهجرة النبوي  

ة -اليات وألعاب محوسبة مهام  فع    للمرحلة االبتدائي 

م   افقة للفاتح من محر   م  2018أيلول   12-11-للهجرة  1440 املو

الميذ: 
 
ائي الت  أعز 

ريفة التي تتزامن مع افتتاح العام الّدراس يّ 
ّ
الجديد، نرفع إليكم  بمناسبة الهجرة الّنبوّية الش

 عام وأنتم بألف بخير.  أسمى الّتبريكات بهذه املناسبة العطرة، كّل 

اء: الميذ األعز 
 
 الت

يتّم  -نضع بين أيديكم مهاّم محوسبة وألعاًبا بيداغوغّية، مكّونة من ألعاب بازل محوسبة 

 تفعيلها من خالل الحاسوب. 

ركيبيّ 
ّ
ة باإلمكان القيام بها من خالل مجموعات أو بشكل مالحظة املهام املحوسبة واأللعاب الت

 .فردّي 

ين والحاسوب  مي الد 
 
نسيق بين معل

 
*** ينصح بأداء املهام  من خالل دروس محوسبة بالت

ال". 
 
ق
 
 في غرفة الحاسوب، وباإلمكان استعمال "التابلت"، "الهاتف الن

 

 
ا
كي -أوال

 
فاعلي  الذ

 
وح الت

 
 :مهام على الل

ائي  ة  أعز  الميذ نضع بين أيديكم مهم 
 
فاعلي  الت

 
وح الت

 
مجموعات   /العمل فردي   الل

ة مهام  ) فاعلي يشمل عد 
 
وح الت

 
ة،** الل ة كرتوني  ، أناشيد قص  صور  عصف ذهني 

).  وتعبير كتابي 

 



ة الحل   •  بشكل مستقل وتسجيل اسم ومدرسة  تتاح آلي 

وح من خالل فتح نافذة  كل 
 
وح بحيث تظهر إجاباته على الل

 
تلميذ مشارك على الل

.+ جديدة باستعمال إشارة )   ( ألداء املهام 

كي
 
 (padlet) 2018***     رابط اللوح الذ

 بازل محوسبة : صور ألعاب   -ثانيا

عبة ثم اكتبوا من *** 
ّ
بوا لعبة البازل، احسبوا الوقت املستغرق لتركيب الل

ّ
الّتالميذ األعّزاء: رت

جديد. الهجرّي العام السّجلوا معجزات الهجرة، قّصة الهجرة، وماذا يعني لكم  وحي الّصورة،

عبة لرؤية الّصورة الكاملة.) انظروا لرمز
ّ
الّصورة والقناع في  يمكنكم االستعانة بإعدادات الل

اشة(.
ّ
 أسفل الش

عبة األولى مطلوبإبعد 
 
لميذ من  نهاء الل

 
ة الهجرة.يكتب فقرة إبداعي   أن الت  ة لقص 

ريف
 
لميذ معلومات حول املسجد النبوي الش

 
انية يكتب الت

 
عبة الث

 
 _ في نهاية الل

 _أمنيات للعام الهجري  الجديد 

 الرابط                     ة الهجرة النبوي   •

 الرابط             الشريف  املسجد النبوي   •

 :ثالثا 

 ة للنبي الكريم كتابة رسالة محب   •

 سماع األنشودة في الرابط التالي  بعد •

 الرابط

https://padlet.com/oumyazan1122/sfnlijsbb2sj
https://padlet.com/oumyazan1122/sfnlijsbb2sj
https://padlet.com/oumyazan1122/sfnlijsbb2sj
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3007412550fd
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3007412550fd
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3007412550fd
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e195e9c682b
https://www.youtube.com/watch?v=0so560aN7ec


 

 لإلثراء: 

 لعبة كاهوت  •

 ويكبيديا.  موقع  •

 

انرجو لكم أداءا متمي    زا

 مآب ) نجوى( أبوالهيجاءأ.  -اعداد 

ربية اإلسالمية .
 
 مرشدة الت

،أ.  -بإشراف   محمود العمري 

ة -قطري   مرشد ربية اإلسالمي 
 
 للت

مال.
 
 لواء الش

 

 

 

 

 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=9a4293b9-2bc2-4b3a-9060-d8fdbd13416a
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9

