


 :  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

 .كلير عمران، مرشدة قطرّية للتاريخ
 .رائد شيخ أحمد، مرشد قطرّي للرياضّيات

 .للمرحلة اإلعدادّية نبال بربارة، مرشدة  في العلوم والتكنولوجيا
 .في موضوع الجغرافيا  لوائّية ، مرشدة جرايس يإيمان 

ّريدان أبو أحمد، مرشدة قطرّية 
ّ
 .العبرّية في التعليم العربّيّ غةلل

 .بواردي، مرشد قطرّي في مهارات التفكير بطريقة البحثروحي 

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

غة العبرّيةإيمان  : تدقيق لغوّي في اللغة العبرّية
ّ
 .خاليلة، مرشدة قطرّية لل

غة العبرّية في التعليم العربّيّيلةخاّلشريف 
ّ
 .  ، مرشد قطرّي لل

ق 
ّ
ّ لوائّيّ، مرشد يوسفينموف

ّ
 .العبرّية في التعليم العربّيّ غةلل

 .املرشدان القطرّيان، الياس نجار وراوية بولس: حوسبة، تصميم وتنسيق

 :إشراف ومتابعة 
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 التعليمّية
ّ
 .برلنتي حاج، مفت

زة في موضوع الجغرافيا
ّ
شة مرك

ّ
 .بنينا جازيت، مفت

 :حاسوبّية إنتّر بيداغوغّيةسيرورة اإلعداد، استشارة تركيز  ومتابعة 
ش    ِّ

ّ
ت

َ
عبي،   ُمف ُ

 .املحوسبة في الوسط العربّيّ البيداغوغياأيمن ز

 .للتعليم  في املجتمع العربّيّ‘ أعبد هللا خطيب، مدير قسم : ومتابعةإشراف 

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



 

 
 ة /املحترم املدرسة ة/مدير حضرة

ز حضرة
ّ
 ة/املحترم التعليميّّ املوضوع ة/مرك

  وبعد، طّيبة تحّية

  

ة أيديكم بين نضع
ّ
ة تحتوّي العام، لهذا األولى املحوسبة البيداغوغيا مجل

ّ
 وحدات على املجل

 قام وقد .مختلفة تعليمّية مواضيع في واإلعدادّية، االبتدائّية للمرحلتين محوسبة تعليمّية

 .التعليمّية املواضيع مختلف من املرشدين من طاقم بإعدادها

تي التدريس طريقة على األساس في التعليمّية الوحدات هذه تعتمد
ّ
دعى ال

ُ
  أّو  "املعكوس التعليم" ت

 بيت في) املدرسة جداّر خارج الدرس يبدأ إذ التكنولوجيا، باستخدام التعليمّية البيئة واقع قلب
ّ التلميذ

ً
م يقوم مثيرة تعليمّية ومهامّّ موادّّ باستخدام وذلك ؛(مثل

ّ
 وإرسالها مسبًقا بإعدادها املعل

 أمام املجال يفسح األمّر هذا البيت، في عنها واإلجابة لها باالستعداد التلميذ فيقوم التلميذ؛ إلى
م

ّ
ّ في املعل

ّ
 وخلق املعلومات استيعاب على ومساعدتهم أطول، مّدة تلميذه مع للتفاعل الصف

 التلميذ وإرشاد توجيه له ويتسّنى كما .التطبيقّيّ العمليّّ التعليم على والتركيّز جديدة، أفكاّر

   .الوجاهّية غيّر بطرائق ما، صعوبة يواجهوّن عندما املستصعبين

 خرائط تعتمد تعاونّية تعليمّية بيئة في وعرضها الدروس هذه تصميم تّمّ ذلك إلى إضافة
 إلى األداة هذه تهدف .  Mindomo تدعى محوسبة أداة بواسطة ،"الذهنّية الخرائط" املفاهيم

مين تساعد خرائط في واملفاهيم املعلومات وربط تنظيم
ّ
 أذهانهم، في املوادّّ تنظيم على املتعل

 من بدًءا متدّرج بشكل املفاهيم تعرض أّنها إذ بينها؛ فيما العلقات ومعرفة املفاهيم، واستيعاب
ّ الخاّصة، الثانوّية املواضيع تليه ، العامّّ الرئيس يّّ املوضوع

ً
 .خصوصّية األقّلّ املواضيع إلى ووصوال

م بإمكان أّنّ ذكره، الجديّر من
ّ
 التعليمّية؛ البيئة هذه في ومشاركتهم تلميذه إلى االنضمام املعل

ن األداة هذه استعمال وأّنّ كما .عليها والتعقيب تساؤالتهم عن اإلجابة يستطيع وبالتالي
ّ
 يمك

مين
ّ
م مجموعات تكوين من أنفسهم املعل

ّ
 .بينهم فيما للتعل

ة في املرفقة املتنّوعة التعليمّية املوادّّ أّنّ ذلك، إلى أضف
ّ
 استراتيجّيات تطويّر على تعمل املجل

م وتنّمي العليا، التفكيّر
ّ
مين بين التعاونّيّ التعل

ّ
 .املتعل



 

 
تي املضامين دراسة حضرتكم من نرجّو

ّ
ذي املوضوع تخّصّ ال

ّ
 املرفق الشرح دراسة تدّرسونه، ال

ذي
ّ
  وذلك املضامين؛ تمريّر لكيفّية املسبق والتحضيّر العمل، أدوات استعمال كيفّية يوضح ال

 .ومعالجتها تدريسها سيرورة لتنجيع

ا الفهرس في وأضفنا كما
ً
م ملجموعة رابط

ّ
 املجموعات هذه .التعليميّّ باملوضوع الخاّصة التعل

مي خاّصة
ّ
ة بين التواصل عملّية تسهيل إلى تهدف فقط، واملرشدين املوضوع بمعل

ّ
مي كاف

ّ
 معل

 وإبداء التساؤالت وإدراج الخاّصة، والتجارب الخبرات املعرفة، تبادل أجل من التعليمّي، املوضوع

 .الفّعالة واملشاركة املجموعة لهذه االنتساب إلى ندعوكم الرأّي؛

نا
ُّ
ل
ُ
ّ أمل، ك مين احتياجات عن املرفقة املحوسبة واألدوات املضامين تجيب أن 

ّ
 .والتلميذ املعل



 

. 

 توضيح األداة

Linoit ن من إنشاء عصف ذهنيّّتعاونّية على اإلنترنت إعالنات لوحة
ّ
 ، تمك

MINDOMO أداة على اإلنترنت لتصميم الخرائط الذهنّية 

 التوضيح التطبيق

ث في الوسط لعرض الدرس
ّ
 ِاضغط على املثل

 ِاضغط على الشكل لعرض املالحظات

 ِاضغط على الشكل لالنتقال إلى الرابط

 ِاضغط على الشكل لعرض الفيلم

ح الوحدات ببرنامج  
ّ
 Google Chrome من املفّضل تصف

https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmFiaWM0ZWR1Y2F0aW9ufGd4OjU2YjhlYzJkNjkxYmQ0MWI
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/mindomo
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/mindomo
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/mindomo
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/mindomo
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/mindomo
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/mindomo


 

. 

ّ املوضوع
 

م املوضوعة الصف
 
 مجموعة التعل

ة التاريخ  ב"מורי היסטוריה בחט املبارك األضحى عيد املرحلة اإلعدادي 

ة االنفجارات الثامن الجغرافيا  קהילת מורים البركاني 

 مجموعة تواصل ، صفاتها واستعماالتها املوادّ  السابع العلوم

ات ة املدني   اسرائيل دولة وحدود مساحة املرحلة اإلعدادي 

اتال عات  الخامس رياضي 
 
 مجموعة حوار التبليط بمضل

ة ّ السادس لغة عربي  يتون   الز 
ُ
م شجرة

 
 لقاء مجموعة تعل

ّ السابع ّ) التفعيليّ  النص   (اإلرشادي 

 קבוצת דיון המספר הסודר 'כיתה ד עברית

https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/history
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/history
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https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/history
http://www.facebook.com/groups/584782948198887/#!/groups/584782948198887/
http://www.facebook.com/groups/584782948198887/#!/groups/584782948198887/
http://www.facebook.com/groups/584782948198887/#!/groups/584782948198887/
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/geography
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/geography
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/geography
https://groups.google.com/forum/#!forum/geo_groups
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/science
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/science
https://www.facebook.com/pages/4science_teacher/479354672172832
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/civilians
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/civilians
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https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/civilians
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/mathematics
https://www.facebook.com/4math.teachers
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/arabic
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/arabic_7
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/arabic_7
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https://sites.google.com/site/hebrewunits/home/sm-hmspr
https://sites.google.com/a/etz.tzafonet.org.il/etstaba/deeyon
https://www.facebook.com/pages/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1/228395300649748
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