
 ةالحوسبة في تدريس اللغة العربي   قائمة أدوات ومواقع مساعدة لدمج

 ات مقترحةفعالي   األداة / الموقع 
 برامج عصف أفكار 

  لينو  .1
linoit 

 .عصف أفكار عن موضوع معّي  
كل تلميذ يضيف معلومة أو صورة أو فيلم عن  

 لدرس.ة لموضوع الدرس كإفتتاحيّ 
 

برنامج  .2
 عصف ذهنّ 

Bubbl.us 

لدى التالميذ،  يستعمل هذا الربنامج للعصف الذهنّ  
ا ة، دمّ تنظيم األفكار حسب احلقول الدالليّ  ومن ثّ 

 قرات.ة ف  ن من عدّ مكوّ  يساعد التلميذ على كتابة نصّ 
3.  Mindomo 

 عصف ذهني  
قبل  ات العصف الذهنّ يستعمل هذا الربنامج لفعاليّ  

 الدخول مبوضوع الدرس.
  برامج لتنمية التعبري الكتابّ       

  رسووم .4
rsooom 

 من خالل  عن يعرّب  اة شرائح أو فيلمً يبن التلميذ عدّ  
 نة.ة معيّ داث قصّ أح

تي حول موضوع و بناء شرائح نقاش بي شخصيّ أ 
( أو يكتب ل التلميذ صوت  )تعبري كالميّ ذ يسجّ إد حمدّ 

 ( التلميذ احلوار )تعبري كتابّ 
 توون دوو .5

toondoo 
)كتابة قصة عن طريق الكوميكس ...  تعبري كتابّ  

 تشمل حوار( 
 ة بعد قراءهتا أو مساعها.اء رسومات مالئمة لقصّ بن 
م رسومات حتوي شخوص خترج من أفواهها يبن ادلعلّ  

 ة.بالونات، ويطلب من التالميذ كتابة مجل حواريّ 
 برامج لتنمية مهارة التكلم واالستماع

  فوكي   .6
voki 

يسمع   يز نصّ تنمية مهارة االستماع من خالل جته 
 الطالب.

ات م من خالل اعطاء أمثلة لشخصيّ تنمية مهارة التكلّ  
م وعلى التلميذ تقليدها أو تسجيل صوت  يف تتكلّ 

http://linoit.com/home
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
https://rsooom.com/login.aspx
https://rsooom.com/login.aspx
http://www.toondoo.com/
http://www.toondoo.com/
http://www.voki.com/


 ات مقترحةفعالي   األداة / الموقع 
 ادلوقع.

، ويعيد سردها يستمع التلميذ لتعليمات يف جمال معّي  
 وتسجيلها.

 برامج لبناء دتارين ، تطبيقات وألعاب تفاعلّية
  زوندل .7

zondle 
ة دمتعة بناء ألعاب متنوعة كتمارين تطبيقيّ  

 دة اإلجابات، أسئلة صح/خطأ( للتلميذ.)أسئلة متعدّ 

ماتش     .8
 اب

Match up 

التلميذ بشكل  ح احلاسوب حلّ ذ يصحّ إة بناء دتارين تفاعليّ 
 .فوريّ 

 التمارين مثل سبب نتيجة ، كلمة مرادف ، كلمة والضد ...

9. Hot 

Potatoes 
ة مثل:دتارين مالءمة ، سبب برنامج لبناء دتارين تفاعليّ  

 نتيجة ، امإل الفراغ، ترتيب مجل مبعثرة.
01. Flashcard

s  
 ة ودتارين.بناء دروس تفاعليّ 

 googleبرامج إنشاء ومشاركة 
00. docs   ّة على صفحة مشرتكة جملموعة ات تعاونيّ / بناء مهمّ حل

 تالميذ.
ات إنشاء ومشاركة من خالل مستندات، عارضة اليّ فعّ  

 أو استمارة.
م متابعة عمل  ، إذ ميكن للمعلّ رديّ ورقة بشكل ف حلّ  

، وفحص نقاط الضعف التالميذ بشكل فوريّ  كلّ 
 ة بسهولة.ة واخلاصّ العامّ 

 تعبئة استمارة. 
 ميكروسوفت  برامج إنشاء ومشاركة

01. SkyDrive 

سكاي 
 درايف

 من خالل: إنشاء ومشاركة 
 وثائق )وورد( 
 صور 
 كسلإ 

https://www.zondle.com/publicPages/welcome.aspx
https://www.zondle.com/publicPages/welcome.aspx
http://www.contentgenerator.net/matchup/default.shtml
http://www.contentgenerator.net/matchup/default.shtml
http://www.contentgenerator.net/matchup/default.shtml
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx?page=Create
http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx?page=Create
https://skydrive.live.com/?cid=aa1317104c196836
https://skydrive.live.com/?cid=aa1317104c196836
https://skydrive.live.com/
https://skydrive.live.com/


 ات مقترحةفعالي   األداة / الموقع 
 
 OneNote دفتر  

 برامج ميكروسوفت
صفحة وورد  .02

word 
على  مكان التلميذ احللّ إ)ب .صفحة وورد تفاعليّ  

 الورقة(
جياد مرادفات لكلمة واختيار ادلرادف ادلالئم للسياق إ 

يف  ميناأل من خالل تسويد الكلمة والضغط على الزرّ 
 الفأرة واختيار "مرادفات".

رأي" من خالل تلوين "أو  "دتييز وحتديد مجل "حقيقة 
(.)أو حتديد لون دتييز النصّ  لوان خمتلفة )زرّ أاجلمل ب

 ة(ة واجلمل الفعليّ اجلمل االمسيّ 
ة اجلمل وحذف بقيّ  ة يف النصّ حتديد اجلمل الرئيسيّ  

 هبدف التلخيص.
رسال  إو  بإمكان التلميذ كتابة النصّ  يف التعبري الكتابّ  

م مالحظات  فيقوم التلميذ بتعديل ل ادلعلّ يسجّ  م،للمعلّ 
 حسب ادلالحظات بداًل عن كتابت  من جديد. النصّ 

03. Power 

point 
 مكانية الكتابة حتت كلّ إصور على شرائح متعاقبة، مع  

 .ةن لدى الطالب قصّ صورة، لتتكوّ 
تعيي تفاصيل مطلوبة أثناء تشغيل العارضة بواسطة  

يف الفأرة واختيار "خيارات  ميناأل الضغط على الزرّ 
 ر".ادلؤشّ 

 

https://skydrive.live.com/newlivedocument.aspx?xt=one&cid=aa1317104c196836

