


 :  طاقم اإلعداد
 .الياس نّجار، مرشد قطرّي في حوسبة اللغة العربّية

 .راوية بولس، مرشدة قطرّية في حوسبة اللغة العربّية
 .عبير قاسم، مرشدة قطرّية في حوسبة اللغة العربّية

ّطروب خليل، مرشدة قطرّية 
ّ
 .العربّية غةلل

ّ قطرّيّطارق أبو رجب، مرشد 
ّ
 .العربّية غةلل

زة إرشاد اللغة العربّية في املرحلة الثانوّية، لواء الشمالهديل 
ّ
 .كّيال، مرك
زة إرشاد اللغة العربّية في املرحلة سكينة هّواش، 

ّ
 .لواء الشمالاإلعدادّية، مرك

 .، مرشدة مدرسّية في اللغة العربّية للمرحلة اإلعدادّيةإرشيدعال 
ز محمود الشيخ 

ّ
 .اإلسالمّيّموضوع الدين العمري، مرك

 .الدين اإلسالمّيّملوضوع  مرشدةسمر سليمان، 
 .كلير عمران، مرشدة قطرّية للتاريخ

 .ريم مطر، مرشدة قطرّية للتاريخ
 .للمرحلة االبتدائّية للرياضّياترائد شيخ أحمد، مرشد قطرّي 

 .الرّياضّيات للمرحلة اإلعدادّيةفي  لوائّيةفاتنة مرجّية، مرشدة 
 .رماء دّعاس، مرشدة مدرسّية في الرّياضّيات للمرحلة اإلعدادّية 

 .للمرحلة اإلعدادّية نبال بربارة، مرشدة  في العلوم والتكنولوجيا
ّأبو أحمد، مرشدة قطرّية ريدان 

ّ
 .العبرّية في التعليم العربّيّ غةلل

 .بواردي، مرشد قطرّي في مهارات التفكير بطريقة البحثروحي 
غة العربّية:  ةربيّّالعفي اللغة تدقيق لغوّي 

ّ
 .عبير قاسم، مرشدة قطرّية لل

 .وراوية بولسإلياس نّجار املرشدان القطرّيان، : ، تصميم وتنسيقحوسبة
 :إشراف ومتابعة 

ز  العلوم والتكنولوجيا. د
ّ
ش مرك

ّ
 .واملسؤول عن رفع التحصيل. حسام دياب، مفت

ش التاريخ. د
ّ
 .قاسم دراوشة، مفت

ّ، محاجنةأسعد . د
ّ
 .ش الرياضّياتمفت

زة . د
ّ
شة مرك

ّ
ّراوية بربارة، مفت

ّ
 .العربّية غةلل

ز . د
ّ
ش مرك

ّ
ّهاني موس ى، مفت

ّ
 .العبرّية غةلل

ش العلوم والتكنولوجيا
ّ
 .  اإلعدادّيةللمرحلة  شفيع جّمال، مفت

شة املناهج 
ّ
 .في قسم العلوم االجتماعّية التعليمّيةبرلنتي حاج، مفت

 :حاسوبّية إنتّر بيداغوغّيةسيرورة اإلعداد، استشارة تركيز  ومتابعة 
ش    ِّ

ّ
ت

َ
عبي،   ُمف ُ

 .املحوسبة في الوسط العربّيّ البيداغوغياأيمن ز
 .للتعليم  في املجتمع العربّيّ‘ قسم أ عبد هللا خطيب، مدير : ومتابعةإشراف 

ر، وهي موّجهة إلى الجنسين على حّد سواءوردت 
ّ
 .الصيغة باملذك



 ة /املحترم املدرسة ة/مدير حضرة

ّم حضرة
 
ّ املوضوع ة/معل  ة/املحترم التعليمي 

ة بة تحي    وبعد، طي 

ة أيديكم بين نضع
 
 لهذا الثالثة املحوسبة البيداغوغيا مجل

، العام اتها بين تحوّي وهي الدراس ي  ا طي  ة ووحدات مهامًّ  تعليمي 
زها وما مختلفة، مواضيع في محوسبة ها يمي   لجعل تهدف أن 

م
 
، املتعل

 
ّ إذ مستقّل

 
 املعرفة اكتساب من يستهان ّل جزًءا أن

، بشكل يتم ّ بات ة ذاتي  ّ خاص 
 
مين وأن

 
 على منكشفوّن املتعل

ّر سريع عالم ة التطو   اإلنترنت، الحوسبة، مجالت في والفاعلي 
صال

 
  كل ّ ؛إليها الوصوّل وسهولة واملعرفة، العلم ومصادّر الت
ي تعليًما يلزم هذا م احتياجات يلب  ِّ

 
، والـمجتمع الـُمتعل  العصري 

ًما وُيحدث
 
م، ُيشرِّك معًنى ذا تعل ِّ

 
 اهتمامه من ويزيد الـُمتعل

ته، م وممتعة داعمة سيرورة ويحدث ودافعيَّ ِّ
 
م للمتعل ِّ

 
 .والـُمعل

ّ
 
م إن

 
 ،البنينة طريقة على يرتكّز املرفقة املهامّ  بواسطة التعل

تي
 
ّ تفترض ال

 
نقل ّل املعرفة أن

ُ
ما لإلنسان، ت

 
بنى إن

ُ
 وعيه في ت

ا املخزونة واملهارات املضامين بمساعدة
ً
 فيكوّن وعيه في مسبق

م
 
، متعلًما املهامّ  تنفيذ أثناء املتعل

ً
ال ّ فع 

ًّ
ّ مستقّل

ً
 عن ومسؤول

ة م، عملي 
 
ا التعل م أم 

 
خاذ فعليه املعل

 
ه دوّر ات  لفئة وخاصة املوج 

مين
 
   .املستصعبة املتعل
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ة تنفيذ يبدأ  من وذلك حاسوب؛ غرفة في أّو البيت في املهم 
ة، لعبة فيلم، عرض خّلل ّ قراءة تعليمي   يرافق .قصير نص 
ة حل ّ ذلك  إلى السهل من صعوبتها في تتدر ج مهامّ  عد 

ة من النتقال يتم ّ وّل الصعب، ّ أخرّى إلى مهم 
 

 نجاح بعد  إل
م

 
تي ةاملهم ّ تنفيذ في املتعل

 
م يقوم الحل ّ أثناء .تسبقها ال

 
 املتعل

ات باستخدام ب .عالية تفكيّر استراتيجي 
 
 األخيرة املرحلة تتطل

ة تنفيذ على يعتمد محوسب نتاج تحضيّر املهامّ  من  أّو مهم 
الية م لذلك املقارنة؛ مهارة تفعيل على تعمل فع 

 
 بحاجة فاملتعل

ة مهارات إتقان إلى  رسم اإلنترنت، في اإلبحاّر مثل :حاسوبي 
ن رسالة إرسال ،الوورد في جدوّل ا تتضم 

ً
ف

 
ا مل

ً
 من وغيرها مرفق

ة املهارات موّن ينهي أن بعد .الحاسوبي 
 
، املتعل م على املهام 

 
 املعل

؛ في إجاباتهم مناقشة
 

 في شريكين منهم ليجعل وذلك الصف
ّ الفعل ة خبراتهم تفسيّر وفي التربوي  مي 

 
 .التعل

ة وتحوّي كما
 
ا أيًضا املجل ّ مهامًّ

 
ّر بعنوان التاسع للصف  التنو 

ّ ّ القرائي  ة تتّلءم والرياض يّ  العلمي  ، بيزا امتحان ومنهجي   الدولي 
تي

 
ة املهارات على التركيّز خّللها من يتم ّ وال تي الحياتي 

 
 ال

ّ وليس التّلميذ، يحتاجها  مضامين على اعتمادها بالضروري 
 .الدراس يّ  املنهج
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 مجموعات في أخرّى ومهامّّ املهامّّ عرض يتّمّ سوف
مين الخاّصة  الحواّر

ّ
 من نرجّو لذا ؛الفيسبوك في باملعل

مين
ّ
 لغرض املجموعات هذه في واالشتراك الدخوّل املعل

 تعليقات كتابة أّو/و باملوضوع مرتبطة تعليمّية موادّّ إضافة
 .ومالحظات

 العملّية في املشاركين لطاقم املثمّر والعمل الفائدة نرجّو
 .التعليمّية التربوّية
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م في 
ّ
 الفيسبوكفهرس ملجموعات الحوار والتعل

مي التاريخ في املرحلة اإلعدادّية
ّ
 مجموعة معل

مي الجغرافيا
ّ
 مجموعة معل

مي العلوم في املرحلة اإلعدادّية
ّ
 مجموعة معل

مي اللغة العربّية في املرحلة اإلعدادّية
ّ
 مجموعة معل

مي اللغة العربّية في املرحلة االبتدائّية 
ّ
 مجموعة معل

مي الرياضّيات في املرحلة االبتدائّية
ّ
 مجموعة معل

 קבוצת דיון למורי השפה העברית
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http://www.facebook.com/groups/584782948198887/#!/groups/584782948198887/
https://groups.google.com/forum/#!forum/geo_groups
https://www.facebook.com/pages/4science_teacher/479354672172832
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9/399816993482651
https://www.facebook.com/pages/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1/755812347778125
https://www.facebook.com/4math.teachers
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/deeyon


 فهرس
 أدوات لتصميم فّعاليات ودروس محوسبة   

 إليهلالنتقال اضغط على املوضوع 

 العصف الذهنيّّ

 عرض فيلم من يوتيوب

 الصور الغنّية التفاعلّية

 أدوات في موقع العلوم والتكنولوجيا

 األلعاب تصميم 

 إنشاء وإدارة االختبارات

 الرقمّية البيداغوغياأدوات في موقع 
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https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/mawared_2
https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/tools_1
https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/tools_3
https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/mawared_6
https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/tools_4
https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/tools_5
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/PedagogiaDigital/yisumim/mivdak.htm


ّ        املوضوع 
 

 املوضوعة      الصف

ّ ة الدين اإلسالمي  ة واإلعدادي   املولد النبوي  الشريف املرحلة االبتدائي 

اتال  الرابع والخامس رياضي 
 

ة الصف ات الحسابي   ترتيب العملي 

ة  الثالث لغة عربي 
 

تي ال تبردي يا الصف
 
 قط

ّ
 

 حدائق البهائيين الخامس والسادس الصف

 קבלת האחר 'ו-'כתה ה עברית

ة التاريخ ة املرحلة اإلعدادي   إعالن حقوق اإلنسان واملواطن  والثانوي 

ات ة املدني  ة املرحلة اإلعدادي   واملواطن حقوق اإلنسان  والثانوي 

ّر ّ تنو   حقيقة أم خيال؟: أثر الدفيئة الصف التاسع علمي 

 أنواع الطاقة

ر رياض يّ   التاسع تنو 
 

 قطعة أرض الصف

ّ  الحفل املوسيقي 

 تطعيم ضد  اإلنفلونزا

ّ ر قرائي   التاسع تنو 
 

 شاحنة وقود الصف

 "سعيد"السائُق 

 "النوم"

 إليهالالنتقال املوضوعة اضغط على 
 املواضيعفهرس 
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https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/islamic_religion_1
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/math_4_5
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/arabic_task_the_c
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/arabic_task_the_c
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/arabic_task_the_c
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/arabic_2_2014
https://sites.google.com/site/hebrewunits/home/bird_february_2014
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/history_february_2014
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/mdnyat
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/mdnyat
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/mdnyat
https://sites.google.com/site/science4pissa/home/task_1
https://sites.google.com/site/science4pissa/home/task_1
https://sites.google.com/site/science4pissa/home/task_1
https://sites.google.com/site/science4pissa/home/ball_in_the_hole
https://sites.google.com/site/math4pissatasks/
https://sites.google.com/site/math4pissatasks/math4pissa_1/pissa_concert
https://sites.google.com/site/math4pissatasks/math4pissa_1/vaccination_against_influenza
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_01
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_2
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_2
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_2
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_2
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_3
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_3
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_3
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