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 : طاقم اإلعداد

ّجار، راوية بولس وعبير قاسم، : املرشدون 
َ
 إلياس ن

 .لحوسبة اللغة العربّية طاقم اإلرشاد القطرّي 

 

 أيمن ُزعبي،:  حاسوبّية إنتر  بيداغوغّيةاستشارة 

ش    ِّ
ّ
 .لوسط العربّي افي  املحوسبة البيداغوغياُمَفت

 

 صالح طه،: تركيز ومتابعة سيرورة اإلعداد والكتابة

ز التعليم العربّي، قسم التعليم االبتدائّي   
ّ
ش، مرك

ّ
 .مفت

 

 :تركيز سيرورة كتابة الوحدات واملراجعة اللغوّية

زة للغة العربّية. د  
ّ
شة املرك

ّ
 .راوية بربارة، املفت

 

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

 

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



       
م عزيزي 

ّ
 اللغوّية التربية معل

 وبعد، طّيبة تحّية

صال املعلومات تكنولوجيا دمج
ّ
ّصة في واالت  حِّ

 التدريس عملّية ليخدم جاء اللغوّية التربية
م

ّ
م تزويد خالل من وذلك والتعل

ّ
 بأدوات املعل

نه عديدة وبرامج
ّ
ة احتواء من تمك

ّ
 رغم تالميذه كاف

 وعدم املختلفة ميولهم تمايزهم، اختالفاتهم،
 في للنجاح بفرص تزويدهم وبالتالي تجانسهم

م سيرورة
ّ
 .التعل

ن التكنولوجيا
ّ
 جدران اختراق من التالميذ تمك

ًما التلميذ لتجعل املدرسة
ّ
  متعل

ّ
 داخل مستقال

 على النشرة هذه ارتكزت لذلك بيته؛ جدران
 للصفوف ممّيزة تعليمّية لوحدة نموذج تقديم
   ."الرمال؟ في رأسه يخّبئ من" الرابعةو  الثالثة



       

 التالميذ على تسّهل بطريقة الوحدة عرض تّم 
 وسائل استعمال خالل من وذلك معها، التعامل

 للتلميذ النّص  عرض أثناء مساعدة تكنولوجّية
تي

ّ
نه وال

ّ
 على فهي مستقّل، بشكل معالجتها من تمك

ر  املثال سبيل
ّ
 وتتّبع للنّص  االستماع فرصة له توف

 تشعبّية روابط على يشتمل النّص  أّن  كما كلماته،
 شرح أو  ملفردات  تفسير صور، على تشتمل

نموذج النّص  في وردت ملصطلحات
َ
 للنّص  ك

م يستطيع حّتى الرقمّي،
ّ
 نّص  مع مقارنته املعل

 أّما .(51-49 صفحة اللغوّية، التربية منهج) عادّي 
 في تنظيمها تّم  فقد للنّص  املرافقة التمارين
  صعبال  إلى سهلال  من تدريجها وتّم  ثالث مراحل

 .املختلفة اللغة مجاالت تعكس ةثالث مستويات في
 هذه مع  التالميذ تعامل إمكانّية إلى اإلشارة تجدر 

  يقوم أن يشترط وال  ،قدراتهم وفق التدريبات
ة بمعالجة جميعهم

ّ
   .املرفقة التدريبات مراحل كاف



       

   :طرائق عّدة عليكم نقترح الوحدة تنفيذ لغرض

 إذ حاسوب، غرفة داخل تنفيذها باإلمكان أّوال،
م أّما ،فردّي  بشكل تلميذ كّل  يعمل

ّ
 فيأخذ املعل

 .واملرشد املوّجه دور  عاتقه على

  ،مستقّل  بشكل البيت في تنفيذها باإلمكان ،ثانًيا
م أّما

ّ
 منتدى تحضير  عاتقه على فيأخذ املعل

م بإمكان) املدرسة موقع خالل من تعليميّ 
ّ
 املعل

ز  االستعانة
ّ
 لغرض مدرسته في الحوسبة بمرك

 محّدد، وقت في املنتدى تفعيل ويتّم  ،(ذلك تحضير 
ن وبالتالي

ّ
م يتمك

ّ
 استفسارات تلّقي من املعل

ا يدير  أو  عنها فيجيب تالميذه؛
ً

 المر  بينهم، نقاش
ذي

ّ
م يساعد ال

ّ
م سيرورة تتّبع في املعل

ّ
 تالميذه تعل

 الخطابّي  توجههم وأسلوب سلوكهم ومالحظة
 .املجموعة لفراد

ا،
ً
 .السابقتين الطريقتين بين ما الدمج باإلمكان ثالث
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