


 :  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

 .عمران، مرشدة قطرّية للتاريخكلير 
 .ريم مطر، مرشدة قطرّية للتاريخ

 .للرياضّيات لوائّيةفاتنة مرجّية، مرشدة 
 .مدرسّية للرياضّياترماء دّعاس، مرشدة 

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

ّ
 .العبرّية في التعليم العربّيّ غةلل

غة العبرّية
ّ
 .إيمان خاليلة، مرشدة قطرّية لل

 .بواردي، مرشد قطرّي في مهارات التفكير بطريقة البحثروحي 
 

غة العربّية:  ةربيّّالعفي اللغة تدقيق لغوّي 
ّ
 .عبير قاسم، مرشدة قطرّية لل

غة العربّيةريما أبو جابر. د                                         
ّ
 .، مرشدة قطرّية لل

 

 .غنطوسوإيلّيا . بولس، راوية إلياس نّجار ، املرشدون القطرّيوّن: ، 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
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 مقّدمة

ع، مّما أكثّر وتحتويه تلميذك مع تتعاوّن حين
ّ
ك يتوق

ّ
 ستحصل فإن

ّ جّد ّ على منه م واجتهاد 
ّ
ع مّما أكثّر وتعل

ّ
 .تتوق

 النمط عن قليلة، سنوات منذ نحياه، الذي العصّر ابتعد
سم وأخذ املألوف،

ّ
 األجيال تعرفها لم تكنولوجّية بمالمح يت

ا شخص فكّلّ السابقة،
ّ
 في تكنولوجّية وسائل على يعتمد من

 يزداد اإللكترونّي، املستقبل أهل والتالميذ؛ اليومّية، حياته
 واجبنا من لذلك، .يوم بعد يوًما التكنولوجيا على اعتمادهم

 العديد واستخدام التكنولوجّي، للعصّر معاصرتهم فرصة اغتنام
 التدريس في لنا املتاحة واألدوات االلكترونّي، التعليم وسائل من
 وتطويّر قدراتهم،  وتعزيّز وفضولهم، دافعّيتهم إثارة أجل من

 التعليمّية العملّية تحويل طريق عن التكنولوجّية، مهاراتهم
ة ميَّ

ّ
راكة إلى التعلـ

َ
ِّم بين ش

ّ
ِّم املعلـ

ّ
 التلميذ يكوّن اّل وعليه، .واملتعلـ

ا
ًّ
ـيـ

ّ
ق
َ
لـ
َ
تـ
ُ
ا بل فقط، للمعلومات مـ

ً
ا مشاركـ

ً
 بكّلّ املعلومة عن وباحثــ

ا املمكنة، الوسائل
ً
ِّفـ

ّ
ا للمعارف، وموظـ

ً
ا وُمدمجـ

ً
ًرا، وُمبدعـ  وُمبتكِّ

 الهدف باعتبارها الفهم عملّية على التركيّز خالل من وذلك
م يساعد هكذا، .للتدريس املحورّيّ

ّ
 اكتشاف على التلميذ املعل

ة
ّ
 بما وربطها واملبادئ، واملفاهيم الحقائق بين والعالقات الصل
مه

ّ
 ملواجهة واملهارات املفاهيم تلك واستخدام السابق، في تعل

ق وهذا جديدة، ومشكالت مواقف
ّ
 ُيسّمى ما التلميذ عند يحق

هم
َ
 .املعنى ذي بالفـ
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ا
ً
 املعرفة مجاالت في التعليمّية املناهج مالءمة أهمّية من وانطالق
ة إيعاب أجل ومن املنشودة، لألهداف املختلفة

ّ
 وزارة عمل خط

م" لبرنامج والتعليم التربية
ُّ
 بين يحمل والذي ،"املعنى ذي التعل

م تطويّر طّياته
ُّ
م وتعزيّز املعّمق، التعل

ّ
 املمتع، الفّعال التعل

 التالميذ وتأهيل والبحث، والتفكيّر واملشاركة التعاوّن وتشجيع
ة هذه في ارتأينا والعشرين، الحادي القرّن تحّديات ملواجهة

ّ
 املجل

ّ نقّدم أن
ً

 املناهج من موضوع في الرقمّية البيداغوجيا لدمج مثاال
 الحاسوبّيّ التنّوّر مهارات إكساب إلى باإلضافة التعليمّية،

م التعليم عملّيتي في رقمّية أدوات ودمج واملعلوماتّي،
ّ
 .والتعل

م، التعليم في املحوسبة البيداغوجيا دمج عملّية ولترسيخ
ّ
  والتعل

ا نموذًجا نضيف أن املناسب من رأينا  وحدة تدريس في حيًّ
غة في تعليمّية

ّ
ة تصويّر خالل من العبرّية، الل

ّ
 الّدرس، مراحل كاف

ة؛ لهذه وإرفاقها
ّ
مي من نطلب لذلك املجل

ّ
 املختلفة املواضيع معل

الع
ّ
غة وحدة" على االط

ّ
 في املصّوّر الّدرس ومشاهدة "العبرّية الل

م مرشد" قسم
ّ
 ومعرفة دراية على ليكونوا الوحدة، وأقسام »للمعل

م وتفاعل التدريس، بأساليب
ّ
 املضامين مع والتالميذ املعل

 .التكنولوجّية والوسائل التعليمّية
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ّ        املوضوع 
ّ

 املوضوعة      الصف

 التاسع رياضّياتال
ّ

ة للعمر الصف
ّ
 الرسم البيانّي للنبض كدال

ّ لغة عربّية
ّ

ّ السادس الصف اريخِّ
ّ
ْجرِّ الت

َ
 ف

ُ
ذ

ْ
 ُمن

ٌ
ْحرَِّجة

َ
د

َ
 ُمت

ٌ
رة

ُ
 ك

 בעלי חיים בסכנת הכחדה ,שמורת הטבע 'כתה ו עברית

ّ التاريخ
ّ

 في اليونان القديمة األسبرطّيةوالتربية  الحضارة السادس الصف

 واملواطن حقوق اإلنسان  والثانوّية املرحلة اإلعدادّية املدنّيات

 املحاليل الصف الثامن علوم وتكنولوجيا

 املوضوعة لالنتقال إليهااضغط على 

 فهرس املواضيع
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https://sites.google.com/site/math4pissatasks/math4pissa_1/al_nabd
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/may_2014/arabic_6_may_2014
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https://sites.google.com/site/hebrewunits/home/sanctuary_5_2014
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/history/home/sparta_6/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/history/home/sparta_6/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/history/home/sparta_6/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/history/home/sparta_6/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/history/home/sparta_6/
https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/history/home/sparta_6/
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/may_2014/mdnyat-5-2014
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/may_2014/mdnyat-5-2014
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/may_2014/mdnyat-5-2014
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/may_2014/science_5_2014

