
 وزارة التربية والتعليم -دولة إسرائيل 
   السكرتارية التربوّية

 משרד החינוך -מדינת ישראל 
 המזכירות הפדגוגית

 ‘القسم أ

 التربوّيّللتطوير 

 أالقسم 

 التعليم في املجتمع العربّيّ
 '  אגף א

 פדגוגילפיתוח 
 '  אגף א

 במגזר הערביחינוך 



 طاقم اإلعداد 
 .إلياس نّجار، مرشد قطرّي في الحوسبة

 .راوية بولس، مرشدة قطرّية في الحوسبة
 ةالعربيّّعبير قاسم، مرشدة  قطرّية في اللغة 

غة العربّية
ّ
 .طروب خليل، مرشدة قطرّية في الل
 .كلير عمران، مرشدة قطرّية للتاريخ

 .ريم مطر، مرشدة قطرّية للتاريخ
 .للرياضّيات لوائّيةفاتنة مرجّية، مرشدة 

 .رماء دّعاس، مرشدة مدرسّية للرياضّيات
 .نبال بربارة، مرشدة في العلوم والتكنولوجيا للمرحلة اإلعدادّية

 .، مرشد قطرّي في حوسبة اللغة العبرّيةغنطوسإيلّيا 
غة العبرّية في التعليم العربّيّ

ّ
 .ريدان أبو أحمد، مرشدة قطرّية لل

غة العبرّية
ّ
 .إيمان خاليلة، مرشدة قطرّية لل

 .روحي بواردي، مرشد قطرّي في مهارات التفكير بطريقة البحث
غة العربّية

ّ
 .طارق أبو رجب، مرشد قطرّي لل

غة العربّية في املرحلة الثانوّية، لواء الشمال
ّ
زة إرشاد الل

ّ
 .هديل كّيال، مرك

غة العربّية في املرحلة اإلعدادّية، لواء الشمال
ّ
زة إرشاد الل

ّ
 .سكينة هّواش، مرك

ز موضوع الدين اإلسالمّيّ
ّ
 .الشيخ محمود العمرّي، مرك

 .سمر سليمان، مرشدة ملوضوع الدين اإلسالمّيّ
 رائد الشيخ أحمد، مرشد قطرّي للرياضّيات 

 .، مرشدة مدرسّية في اللغة العربّية للمرحلة اإلعدادّيةإرشيدعال 
 .في موضوع الجغرافيا لوائّية، مرشدة جرايس يإيمان 

 
 .عبير قاسم، مرشدة قطرّية للغة العربّية :تدقيق لغوّي في اللغة العربّية

غة العربّية. د                   
ّ
 .ريما أبو جابر، مرشدة قطرّية لل

 
 .ن القطرّيان، إلياس نّجار وراوية بولسااملرشد  :حوسبة  تصميم وتنسيق



 :مراجعة واستشارة علمّية
ش التاريخ. د

ّ
 .قاسم دراوشة، مفت

ش الرياضّياتمحاجنةأسعد . د
ّ
 .، مفت

غة العربّية. د
ّ
زة لل

ّ
شة مرك

ّ
 .راوية بربارة، مفت

ش األدب العربّي والعالميّّزيدانيمحّمد 
ّ
 .، مفت

غة العبرّية. د
ّ
ز لل

ّ
ش مرك

ّ
 .هاني موس ى، مفت

ش العلوم والتكنولوجيا للمرحلة اإلعدادّية
ّ
 .شفيع جّمال، مفت

شة املناهج التعليمّية في قسم العلوم 
ّ
 .ّيةجتماعاّلبرلنتي حاج، مفت

 
 :حاسوبّية إنتّر بيداغوغياتركيز ومتابعة سيرورة اإلعداد، استشارة 

ز العلوم والتكنولوجيا، واملسؤول عن رفع التحصيل. د
ّ
ش مرك

ّ
 .حسام دياب، مفت

ش البيداغوجيا املحوسبة في الوسط العربّيّأيمن 
ّ
 .زعبي، مفت

 
 .عبد هللا خطيب، مدير قسم أ للتعليم في املجتمع العربّيّ :إشراف ومتابعة

 
 

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



 فهرس املحتويات

 مقّدمة

غة العربّية تعليمّية في  وحدات
ّ
 الل

 الرياضّيات تعليمّية في  وحداتدروس ّو

 العلوم تعليمّية في  وحداتدروس ّو

 משימות ויחידות לימוד בשפה העברית

 التاريخ تعليمّية في  وحداتدروس ّو

 الجغرافيا تعليمّية في  وحداتدروس ّو

 املدنّيات تعليمّية في  وحداتدروس ّو

 ين اإلسالمّيّالد تعليمّية في  وحداتدروس ّو



 فهرس املحتويات

 مهّمات تنفيذّية في التنّور القرائّيّ

 يّّض ايمهّمات تنفيذّية في التنّور الّر

 ّيّعلممهّمات تنفيذّية في التنّور ال

 " مطاح"من  في العلوم تطبيقات ومحاكاة

 في العلوم  حاكاةللمتطبيقات روابط ل

   أدوات ومهارات لتصميم دروس محوسبة

ة املالءمة 
ّ
قاءات التزامنّية حول خط

ّ
 تسجيل لل



 مقّدمة

ّ َيَسُعنا ّل ،2015 – 2014 الّدراس يّّ العام إطاللة مع
ّ

 نتَمّنى أن إل
ّ مثمًرا عاًما والتعليم، التربية سلك في العاملين ولجميع لتالميذنا،

ً
 وعمال

ل العطاء، غزيّر
ّ
جاح يتكل حصيل؛ مستويات ورفع والرتقاِء، بالنَّ  وما التَّ

تي األهداف فتحقيق !والعزيمة اإلرادة أمام مستحيل من
ّ
 إليها، نصبّو ال

 تدريس بطرائق والتزّود املعرفة، واكتساب الدائم، بالتجّدد منوط
 مع التعامل مهارات وامتالك الجديدة، املبادرات على والنفتاح حديثة،
ى وّل .العصر أدوات

ّ
ّ ذلك يتأت

ّ
 وتيسيّر تسهيلل الجهود، وبذل بالتعاوّن إل

مّية،/الّتعليمّية العملّية
ُّ
ّ تالميذنا، باحتواء وكذلك الّتعل

ّ
 الرغبة روح وبث

 .فيهم

 التغييرات إثّر بالتحّديات، مليئة جديدة دراسّية سنة عتبة على نقف
 وّل العمرّية، املراحل ولجميع املختلفة املعرفة مجالت في والتجديدات

م" لبرنامج التعليمّية املناهج ومواءمة مالءمة سّيما
ُّ
 ،"املعنى ذي التعل

م التدريس في جديدة استراتيجّية طّياته بين يتبّنى الذي
ّ
 والتقييم، والتعل

م تطويّر شأنها من
ُّ
م وتعزيّز املعّمق، التعل

ّ
 واملمتع، الفّعال التعاونّي، التعل

 التالميذ، بين واملشاركة والتعاوّن والبحث، التفكيّر تشجيع خالل من
 الحادي القرّن تحّديات ملواجهة -الغد أجيال- التالميذ وتأهيل

 التكنولوجّية واملهارات الرقمّية املوارد لستخدام وإعدادهم والعشرين،
صال وسائل عبّر وتداولها املعلومات ملعالجة

ّ
 .املختلفة الت



 استجابة ،"املحوسبة البيداغوجيا حقيبة" ننشر أن ارتأينا لذلك،
بات مع وتناغًما الخاّصة، لحاجاتنا

ّ
ِمّ في والتطّورات العصّر متطل

َ
 عال

ركاًنا أضحت التي والحوسبة والتكنولوجيا والتقنّيات البيداغوجيا
َ
 أ

ة ّ أساسيَّ
ً
ة مّية / الّتعليمّية العملّية دفع في ُملحَّ

ُّ
 أن نهدف ونحن .الّتَعل

م، وافًيا مرشًدا الحقيبة هذه نجعل
ّ
 واعتماد التخطيط كيفّية في للمعل

 .العام خالل التدريس في املحوسبة البيداغوجيا

ل
ّ
 تكنولوجيا دمج في املحوسبة الرقمّية البيداغوجيا برنامج يتمث

صال املعلومات
ّ
م التدريس عملّية في والت

ُّ
 مؤّسسات في والتقييم والتعل

 رقمّية، بموارد وإثرائه التعليمّي، املحتوّى كتابة إعادة في ُمجّسًما التعليم،
م بيئة تغني تطبيقّية، وأعمال موّجهة وبمهامّّ

ّ
ابة وتجعلها التعل

ّ
 بما جذ

ضفيه
ُ
 بتبسيطها للمضامين وتيسيّر ناحية، من وتشويق إثارة من عليها ت

مين متناوّل في وجعلها عرضها وطريقة
ّ
مين املعل

ّ
 .أخرّى ناحية من واملتعل

 :يلي ما خالل من ذلك ويتحّقق

 أدوات باستخدام كتابتها وإعادة التدريس، برامج محتوّى تجديد•

 ؛محوسبة

 املهارات اكتساب في الجماعيّّ والعمل التعاوّن على التالميذ تشجيع•

 واملعرفة؛

 .الجديدة التقنّيات استخدام خالل من البيداغوجيّّ األداء من الرفع•



م، التعليم في املحوسبة البيداغوجيا دمج عملّية ولترسيخ
ّ
 رأينا والتعل

 على والتركيّز ،"املحوسبة البيداغوجيا"  مؤتمر إقامة املناسب من

م استراتيجّية
ّ
     .املعكوس التعليم وأسلوب املحوسب التعاونّيّ التعل

 "املحوسبة البيداغوجيا"  مؤتمر

 بهدف املحوسبة، للبيداغوجيا مؤتمرّ  2015 نيسان 14 في سيقام
 املحوسبة البيداغوجيا دمج مجال في والتجديدات التحديثات عرض

م التعليم، عملّية في
ّ
 تعليمّية نماذج عرض ثّمّ والتقييم، التعل

موّن مرشدوّن أعّدها مختلفة، مواضيع في محوسبة
ّ
 خالل ومعل

 الرائدة املدارس تكريم إلى باإلضافة املدارس، وفي الستكمالت،
مين

ّ
 الرقمّية البيداغوجيا دمج مشروع وتعزيّز تطويّر في املمّيزين واملعل

   .مدارسهم في التعليمّية املجالت في املحوسبة

تي التعليمّية النماذج
ّ
 وأساليب طرائق على ترتكّز عرضها سيتّمّ ال

م" مبدأ تعّزّز تعليمّية
ّ
   ،"املعنى ذي التعل

https://sites.google.com/site/arabic4education/ 

 :املحوسبة البيداغوجيا ملوقع رابط

https://sites.google.com/site/arabic4education/


األّوّل 
ّ

 الصف

مراجعة الحروف 

 األشجار 

قلمي 

ّ
ّ

 الثاني  الصف

الشجرة 

ّتعبير كتابّي 

الستفهام 

https://sites.google.com/site/arabic4education/files/1/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7 %D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9.pdf?attredirects=0
https://5284677c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/gate4arabic1/home/files/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%841.pdf?attachauth=ANoY7cpx9s4X8kIAXks_g95vRWL8U3y2hhwcCotcrNeeudfgYZicAI73WSvKd7abqUpOo2DSpORKvVK4_Ic3L-4rTZZIV8FokEGoejcC50rnBcAn8fJOCEAYlmKBwvq6DgGupz35T3loSUVXr2Oo8epORdPXWUkDQ2ntcOsV095gZ_sSWxYs1bQfUnbxstpsK12_grKglJ8AyXrGkPPnGNdZBh_UkoYgToncjcXZ9lAjZg0Kg4GqMj67--_G4lIGGbgdhqiuqFcm88egxFiw2qUxg_-iAkICSUcHh-3ewTYT0SoSQIbNKq92Kgsj9EAXFNVWkxc_VozpTXw1LVze5_6vQQvM9o2iElG-jgQibmfldc8wsE0DzBI%3D&attredirects=0
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/bulletin-units/march2013/march-files/%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%82.pptx?attredirects=0
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/bulletin-units/march2013/alsf-althany---alasatifham


ين ل
ّ
 الثالث والرابع لصف

 كتابّيّتعبير 

العدد واملعدود 

السنديانة 

أّمي يا مالكي 

البرتقالة 

الوردة 

السم والفعل 

تي
ّ
 ل تبردي يا قط

العطلة الصيفّية 

https://a3076a0d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/gate4arabicclass3/home/files/taabir3.pdf?attachauth=ANoY7coc3g9kNdwDKmG8oC180OBDkK-4VyvyIgwkNQl4yB3WCbYF5Oadxj7W7FCUMtiUBCgxDXw7MbIjvauzyn2vHS6Mz8KWu6enzFOwS9xsClGBmsRS3FtmOQ-iLjLZYedK-AtIVJqdHtt0-xhFvTGaKbKJz243rGfvNjrF0GStfOvpCCNQ-TWknHdxCn89iEIyXW2t2cok3zDXpizwmPuodyTIB61hwfV1g0DKxi61-RCX4rjQ_0s%3D&attredirects=0
https://sites.google.com/site/number1to10/home
https://sites.google.com/site/gate4arabicclass3/home/files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9...pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/bulletin-units/march2013/alsfan-althalth-walrab---aumiy-ya-malaky
http://gadol.edu.gov.il/Pages/downloadFile.aspx?Path= TuitionMaterials/DocLib1/2012101400832.htm
http://gadol.edu.gov.il/Pages/downloadFile.aspx?Path= TuitionMaterials/DocLib1/2012102500869.htm
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/november_2013/arabic_12_2013
https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/arabiconlineday4/home
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/arabic_task_the_c


 ين الخامس والسادس ل
ّ
 لصف

املواكب 

الخريف 

املعتّلّ والفعل الصحيح الفعل 

ا
ّ
 عك

البهائيين حدائق 

 التاريخمنذ فجر كرة متدحرجة 

https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/bulletin-units/march2013/alsfan-alkhams-walsads---mn-qsydtei-almwakb
https://sites.google.com/site/autumn61012/
https://sites.google.com/site/arabicalfiel/home
https://sites.google.com/site/akoarabic/home
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/arabic_2_2014
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/may_2014/arabic_6_may_2014


السابع ل 
ّ

 لصف

هوّية عن تبحث دمشق 

ّّالنّص التفعيلي 

ووظيفته العنوان 

 الثامن 
ّ

 للصف

التسونامي 

https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A_22_2_2013.pptx?attredirects=0
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/arabic_7
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/november_2013/arabic_7_9_december_2013
https://dce1f42b-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%8A%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_3.pdf?attachauth=ANoY7cpkf5IfTFpQNg8_gNKlxtb3vtcCS9SId0-eP4uA80y86NMGJZpPBxGTnFP47kPUNDLeWfEYkrm3m7dlZ6YeAXVhn-M_C_VjITbne5k91SSh6Tz0QAxIATtmJT6td79spm9EtM1vN6N6UEUMt-AOuO7e1ahtbcW-yKpnhSky1Yu7p5SwS4gSWXhSQ4w6hW6gl-PCjxtPeiE8gaVdCQ4TNvW-R3DAy-M2d5uZ3PXMP6SuP48i32R1__RexQccWYDBixlU-EgOPAfZDmWMhIk0WleIqGODb6Z_LWoVLRsao-jxk6n6cgWRHFlQRiynfXfapppIeHSpf_PQ4l1v_Gb4Bhqvro2q5-iKD3ZNFyIg5v5nC2MsGP0B_6PTbYlqXUZo0vfZWzfW3znxSma_Tn3FvNAOSk5PvsHari9pWK6rM7gEZiNBust8oKz5b4VoP73l4MpnV-sd-o3jr_Du5t9GBx4gxOOO3JvS1IsaSZ92sHfwn2rmy_K8vBmYt6oudws1PjYuSSnT57X8um3vk6Hlueu5V_RQoQrdeVI6xDZgbkcEKueRiXZMnw-o10wLWtgaQ4Kq0TM0JeP9GWz92jlTyMTsUUFh8g%3D%3D&attredirects=0


 مراجعة في عمليتي الجمع والطرح 

الثالث 
ّ

 للصف

ّ
ّ

 الخامس للصف

ومتطابقة منتظمة بمضلعات التبليط 

ين
ّ
 والسادس الخامس للصف

الحسابّية العملّيات ترتيب 

https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/november_2013/math_12
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/mathematics
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/math_4_5


 
ّ

 سابعالللصف

وصفاتها املوادّّ موضوع في مصطلحات 

الحجم - واستعمالتها وصفاتها املواد 

ّ
ّ

 الثامن للصف

املحاليل في اإلذابة 

https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/science
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/may_2014/science_5_2014
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/november_2013/science_12_2013


חזרות על האותיות 

ו -' לכתה ה, קבלת האחר' 

לכתה ו, שמורת הטבע' 

פרסומות משמינות לכתה י' 

https://sites.google.com/site/hebrewunits/home/hebrew_12_2013
https://sites.google.com/site/hebrewunits/home/bird_february_2014
https://sites.google.com/site/hebrewunits/home/sanctuary_5_2014
https://sites.google.com/site/hebrewunits/home/advertisements_fattening


 القديمةفي اليونان  السبارطّيةالحضارة والتربية 

ّل
ّ

 السادس لصف

ّل
ّ

 السابع لصف

بن عمر الخليفة ّ
ّ
 ابالخط

ّل
ّ

 مناثال لصف

واملواطن اإلنسان حقوّق إعالن 

والثانوّية اإلعدادّية للمرحلتين 

 األولىة العامليّّمصطلحات في موضوع الحرب 

املبارك األضحى عيد 

https://sites.google.com/a/ar.tzafonet.org.il/history/home/sparta_6/
https://sites.google.com/site/history4arabs/history/umar-ibn-al-khattab
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/history_february_2014
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/november_2013/history_12_2013
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/history


ّ
ّ

 الثامن للصف

البركانّية النفجارات 

ومركّباته الكوّن 

https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/geography
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/november_2013/geography_12_2013


وثيقة الستقالل 

حقوق اإلنسان واملواطن 

 2 واملواطنحقوق اإلنسان 

https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/november_2013/madaniat_12_2013
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/mdnyat
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/may_2014/mdnyat-5-2014


 واملعراجمعجزة اإلسراء 

الشريف النبوّيّ املولد 

https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/may_2014/islamic_religion_2
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/february_2014/islamic_religion_1


 ين التاسع والعاشر
ّ
 للصف

وقود شاحنة 

السعيد السائق 

النوم 

ا األعاصير تسمية  قديما

الرياضة 

https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_01
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_2
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/task_3
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/a3aseer
https://sites.google.com/site/arabic4pissa/home/sport_task_5


 ين التاسع والعاشر
ّ
 للصف

التصّيد 

نتحّدث هّيا 

الفالسفة مقهى 

امليالد عيد حفلة 

 ل
ّ
 MP3مشغ

الكهربائّية املكنسة 

السير حركة 

http://cms.education.gov.il/CmsManagment/pizaa/Q_5.html
http://cms.education.gov.il/CmsManagment/pizaa/Q_6.html
http://cms.education.gov.il/CmsManagment/pizaa/Q_7.html
http://cbasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=125
http://cbasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=126
http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=402&item=1
http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=403


 ين التاسع والعاشر
ّ
 للصف

 قضايا عصر املدّونات –امليراث اإللكترونّي 

 الوزنتخفيف 

م
ّ
 موّحد مدرس يّّ زّيّ – سمير املعل

السليم الجسم في السليم العقل 

شفاء وأناقة.. العطوّر 

http://edu.lnet.org.il/piza_electronicInheritanceArabic.html
http://edu.lnet.org.il/piza_dietArabic.html
http://edu.lnet.org.il/piza_uniform.html
http://edu.lnet.org.il/piza_oryanutDruze.html
http://edu.lnet.org.il/piza_perfumes.html


 ين التاسع والعاشر
ّ
 للصف

ِقطعة أرض 

ّالحفل املوسيقّي 

اإلنفلونزا ضّدّ تطعيم 

الجائعة املاعز 

 ة للعمر
ّ
 الرسم البيانّي للنبض كدال

https://sites.google.com/site/math4pissatasks/math4pissa_1/pissa_concert
https://sites.google.com/site/math4pissatasks/math4pissa_1/vaccination_against_influenza
https://sites.google.com/site/math4pissatasks/math4pissa_1/al_ma3z
https://sites.google.com/site/math4pissatasks/math4pissa_1/al_nabd
https://sites.google.com/site/math4pissatasks/


 ين التاسع والعاشر
ّ
 للصف

األسيجة 

الصوّر طباعة 

إنتاج األقراص املدمجة 

النجمّية النقاط 

الجسم كتلة مؤشر 

بيانّية رسوم 

بالسّيارة السفر تكاليف حاسبة 

http://cbasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=122
http://cbasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=124
http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=341
http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=342
http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=343
http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=121
http://erasq.acer.edu.au/index.php?cmd=cbaItemPreview&unitVersionId=123


 ين التاسع والعاشر
ّ
 للصف

مقاعد خشبّية 

األلعاب لوحة 

بناء ّ  باتاملكعّّ من مبان 

بيتزا 

http://edu.lnet.org.il/piza_dargash_ar.html
http://edu.lnet.org.il/piza_cubes_AR.html
http://edu.lnet.org.il/piza_pizza_AR.html
http://edu.lnet.org.il/piza_boardGame_ar.html


 ين التاسع والعاشر
ّ
 للصف

الدفيئة أثر 

الطاقة أنواع 

حالوة ركوب الدّراجة الهوائّية 

ّّالفرن الشمس ي 

https://sites.google.com/site/science4pissa/home/task_1
https://sites.google.com/site/science4pissa/home/ball_in_the_hole
http://hativa.snunit.org.il/science_hativa/piza_arabic/pages/4327/14138
http://hativa.snunit.org.il/science_hativa/piza_arabic/pages/4321/14105


 ين التاسع والعاشر
ّ
 للصف

ّالحتباس الحرارّي 

 الغازات والسوائلانتشار تأثير درجة الحرارة على 

بحيرة قي غذائّية سلسلة 

حفرة في كرة 

(جهاز) كمنظومة الجسم 

 شاطئ البحر 

https://sites.google.com/site/science4pissa/home/mlfat/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98 %D7%94%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94 %D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/science4pissa/home/mlfat/%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%94.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/science4pissa/home/mlfat/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%92_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/science4pissa/home/mlfat/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/science4pissa/home/mlfat/%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/science4pissa/home/mlfat/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf?attredirects=0&d=1


 األساسّيات –حالت املاّدة 

الكيمياء في محاكاة تطبيقات 

الفيزياء في محاكاة تطبيقات 

https://sites.google.com/site/science4pissa/home/halat-almadte-alasasyat
http://www.abegs.org/Aportal/LS/Browse?flag=7
http://www.abegs.org/Aportal/LS/Browse?flag=8


يوتيوب من فيلم عرض 

ّّالعصف الذهني 

الصور الغنّية التفاعلّية 

تفاعلّية تعليمّية ألعاب تصميم 

إنشاء وإدارة االختبارات 

إنشاء فّعالّيات للمراجعة 

https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/tools_1
https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/mawared_2
https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/tools_3
https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/tools_4
https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/tools_5
https://sites.google.com/site/education4arabic2a/home/falyat-mmtte


اللغة العربّية 

השפה העברית 

التاريخ 

الرياضّيات 

תכניות לימודים מותאמות ללמידה משמעותית 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/online-academy/synchronous-meetings/arabic
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/online-academy/synchronous-meetings/hebrew
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/online-academy/synchronous-meetings/history
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/online-academy/synchronous-meetings/mathmatics
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TochniyotLimudim/TochnitLimudim.htm
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