


 :  طاقم إلاعداد

ّجار، راوية بولس وعبير قاسم، : املرشدون 
َ
 إلياس ن

 .لحوسبة اللغة العربّية طاقم إلارشاد القطرّي 

 

 أيمن ُزعبي،:  حاسوبّية إنتر  بيداغوغّيةاستشارة 

ق مشروع    ّسِّ
َ
 .للوسط العربّي " َدمج الحوسبة في جهاز التعليم"ُمن

 

 صالح طه،: تركيز ومتابعة سيرورة إلاعداد والكتابة

ز التعليم العربّي، قسم التعليم الابتدائّي   
ّ
ش، مرك

ّ
 .مفت

 

 :تركيز سيرورة كتابة الوحدات واملراجعة اللغوّية

زة للغة العربّية. د  
ّ
شة املرك

ّ
 .راوية بربارة، املفت

 

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

 

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



       
م عزيزي 

ّ
 اللغوّية التربية معل

 وبعد، طّيبة تحّية

  النشرة هذه إليك نقّدم
 
 الحقل لحاجيات استجابة

 موارد وأّن  خاّصة الشعرّية، النصوص معالجة في
رة الحوسبة

ّ
 هذا في العنكبوتّية الشبكة على املتوف

 من وتزيد الدرس سيرورة تثري  وقد وفيرة املضمار 
نا إذ .وتفاعلهم التالميذ ومتعة املضامين نجاعة

ّ
 كل

 القصائد مع التالميذ تفاعل بمدى علم على
 زّوار  من فغالبّيتهم املوسيقّي  إلايقاع ذات املغّناة
ا اليوتيوب موقع  .املشاهدة أو  لالستماع طلب 

تي املحوسبة التعليمّية الوحدات
ّ
 في تحضيرها تّم  ال

 مضافة قيمة طّياتها في تحمل النشرة هذه
 تشتمل فهي املحوسبة، النماذج من كسابقاتها

ذي ألامر   .بحث مهامّ  على
ّ
ب ال

ّ
 التالميذ من يتطل

 الشبكة على تحديدها تّم  مختلفة مواقع في إلابحار 
   .املهّمة إنجاز  من تمكّنهم العنكبوتّية



       

م دور  أّن  ذكره، الجدير  من
ّ
 املرحلة هذه في املعل

 فيهم ليغرس البحث، أثناء التالميذ مرافقة هو 
ا،  مع تتالءم حياتّية ومهارات وأخالقّيات قيم 

نهم والعشرين الحادي القرن  مهارات
ّ
 من وتمك

رة فاملوارد الاختيار، حسن
ّ
 الشبكة في املتوف

 وقابلة ثابت غير  بشكل متواجدة العنكبوتّية
 إعالنات ظهور  إلى باإلضافة آلخر، حين من للتغيير 

عة؛ غير  مرافقة صور  أو  هامشّية
ّ
 من لذا متوق

 زرع أو  كثب عن التالميذ عمل متابعة املفّضل
 العربّية اللغة موضوع موقع في املوارد هذه

 .املدرس يّ 

مين انتباه نلفت
ّ
ه املعل

ّ
 إنزال آلان لغاية تّم  قد أن

 بوابة موقع في املحوسبة املوارد من هائلة كمّيات
 الوحدات مجمع موقع وفي ،الرقميّ  املحتوى 

 في املوادّ  بهذه الاستعانة وبإمكانكم ،التعليمّية
 .معاينتها بعد العربّية اللغة تدريس
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 العنوان الصّف

َ الصّف األّول 
 
ي ق
 
 َل

ـهـام الصّف الثاين
ْ
 الاْســـــــِتـف

ّمِ   الصّفان الثالث والرابع
ُ
الك  ... أ  يا م 

 من قصيدِة املواكب الصّفان اخلامس والسادس
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