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 : طاقم اإلعداد

ّجار، راوية بولس وعبير قاسم، : املرشدون 
َ
 إلياس ن

 .لحوسبة اللغة العربّية طاقم اإلرشاد القطرّي 
 

 .قسم التعليم االبتدائّي قطرّية،  مرشدة ، زعبيجنان 
 

 أيمن ُزعبي،:  حاسوبّية إنتر  بيداغوغّيةاستشارة 

ش    ِّ
ّ
 .املحوسبة في الوسط العربّي  البيداغوغياُمَفت

 

 صالح طه،: تركيز ومتابعة سيرورة اإلعداد والكتابة

ز التعليم العربّي، قسم التعليم االبتدائّي   
ّ
ش، مرك

ّ
 .مفت

 

 :تركيز سيرورة كتابة الوحدات واملراجعة اللغوّية

زة للغة العربّية. د  
ّ
شة املرك

ّ
 .راوية بربارة، املفت

 

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

ر، وهي موّجهة إلى الجنسين على حّد سواءوردت 
ّ
 الصيغة باملذك



م التربية اللغوّية
ّ
 عزيزي معل

 وبعد، طّيبة تحّية

 للصفوف ُمعّد  األّول  قسَمْين، على تشتمل النشرة هذه
 أرنب" بعنوان فّعالّية عن عبارة وهو  والثانية األولى
 في للتالميذ املتعة قراءة تعزيز  إلى تهدف "أّمه عن يبحث
   .الدراسّية السنة من األخير  الشهر 

  وهو السادسة للصفوف ُمعّد  فهو  الثاني، القسم أّما
 للكاتب "الناصرة إلى" بعنوان تعليمّية وحدة عن عبارة

َعْيمة، ميخائيل
ُ
 فّعالّيات على طّياتها في تحوي  وهي ن

 الوحدات من كسابقاتها اللغة مهارات في مختلفة
تي املحوسبة التعليمّية

ّ
 يمّيزها ما لكن تحضيرها؛ تّم  ال

 صفحات اختراق من التالميذ تمكين هو  غيرها عن
 الناصرة، بمدينة خاّص  ملوقع رابط في واإلبحار  النّص 

 كثب عن املدينة على التعّرف من تمكينهم وبالتالي
 .املختلفة معاملها في مصّورة وهمّية بجوالت والقيام

مين نموذًجا لتكون  جاءت الوحدة هذه
ّ
 تحضير  في للمعل

 جغرافّية معالم عن مختلفة محوسبة تعليمّية وحدات
 .متالميذه باهتمام تحظى أخرى 



مين ننصح أخيًرا
ّ
ة بوضع املعل

ّ
تي املوادّ  كاف

ّ
 تّم  ال

 وذلك املدرسة؛ موقع في الدراس يّ  العام خالل تحضيرها
 الصيفّية العطلة في التالميذ أيدي متناول  في لتكون 

 للجميع متمّنين واحتياجاتهم، يتالءم ما منها واالنتقاء
 .وآمنة ممتعة صيفّية عطلة



 العنوان الصّف

 يبحث عن أّمه رنبأ الصّف األّول والثاين 

 إىل الناصرة السادسالصّف 
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