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 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

 :  طاقم إلاعداد

  
ّجار، راوية بولس وعبير قاسم، : املرشدون       

َ
 إلياس ن

 .لحوسبة اللغة العربّية طاقم إلارشاد القطرّي                
  

 أيمن ُزعبي،:  حاسوبّية إنتر  بيداغوغّيةاستشارة 

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

  
 صالح طه،: تركيز ومتابعة سيرورة إعداد وكتابة النشرة

ز التعليم العربّي، قسم التعليم الابتدائّي              
ّ
ش، مرك

ّ
 .مفت

  
 :تركيز سيرورة كتابة الوحدات واملراجعة اللغوّية

 .راوية بربارة، املفتشة املركزة للغة العربّية. د             

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

  
ر، وهي موّجهة إلى الجنسين على حّد سواءوردت  

ّ
 .الصيغة باملذك



 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

م عزيزي 
ّ
 اللغوّية التربية معل

 وبعد، طّيبة تحّية

 العنكبوتّية، الشبكة من متنوعة ومواقع بموارد املعلمين لتزّود النشرة هذه تأتي  

تي
ّ
 مع يتالءم ما بحسب العربّية اللغة حّصة في ودمجها استعمالها بإمكانهم وال

غوّية التربية منهج في املحّددة ألاهداف
ّ
 .والعشرين الحادي القرن  مهارات ومع الل

ه ذكره، الجدير  من
ّ
 "املضافة القيمة" تحديد ينبغي املوارد هذه أحد اختيار  عند أن

 .الدرس أهداف وتحقيق تعزيز  في تساعد بطريقة وتفعيلها املوارد، هذا مثل الستعمال

 وتنجيع استغالل لكيفّية كمقترحات املوارد هذه بعض استعمال تّم  النشرة هذه في

م تخطيط أثناء العنكبوتية الشبكة في املتوفرة املوارد هذه مثل
ّ
 اللغوّية التربية معل

 .السادسة حّتى ألاولى الصفوف في العربّية اللغة دروس من لدرس

نا أمل . تشتمل هذه النشرة على ثالثة أمثلة مختلفة لكيفية استخدام هذه املوارد
ّ
كل

غة العربّية، 
ّ
أن يستغل املعلمون هذه املوارد القّيمة، وأن يوظفوها في تدريس الل

 .باإلضافة إلى الاهتمام بأن تكون هذه املوارد في متناول يد التالميذ



 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

 الفهرست

 اضغط على اسم الوحدة لالنتقال إليها

 الصفحة العنوان الّصف
 4 موارد وفّعالّيات ُمَحوسبة  السادسة -الصفوف ألاّولى 

 10 حرفا الفاء والقاف ألاّول الّصف 
 
ّ

الث الّصف
ّ
 15 الجملة املفيدة  -معرفة لغوّية الث

ان الخامس 
ّ
 19 "العصفورة والفخ"نّص  -قراءة وفهم  والّسادسالّصف



 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

عربّية في موارد وفّعالّيات ُمَحوسبة 
ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
الت

 السادسة -للصفوف ألاّولى 

 الرابط توضيح املوضوع رقم

مراجعة الهمزة في أّول الكلمة  كتابة الهمزة 1
 .ووسطها وآخرها

http://www.youtube.com/watch_po
pup?v=QPi0FE33cG8&vq=medium 

:  مراجعات  من خالل عرض أمثلة 2
ث السالم، جمع 

ّ
املفرد، جمع املؤن

املذكر السالم، جمع التكسير، ألالف 
 .املقصورة

http://www.youtube.com/watch_po
pup?v=armATPWa-tw&vq=medium 
 

 –كتابة الهمزة  3
 الرابع

ّ
 الصف

شرح كتابة الهمزة من خالل املحاكاة 
 .والتقليد بالصوت والصورة

http://www.youtube.com/watch_po
pup?v=0Xk_H5jOTos&vq=medium=
player_detailpage#t=34s 
 

مواضع كتابة  4
  –الهمزة 

ّ
الصف

 السادس

شرح مواضع كتابة الهمزة من خالل 
نَص قراءته، وشرحه من خالل 

أسئلة، ثّم شرح درس إلامالء 
 .بالصوت والصورة

http://www.youtube.com/watch_po
pup?v=sEbUc0npKxU&vq=medium=
player_detailpage#t=30s 
 

مراجعة للجملة الاسمّية من خالل  الجملة إلاسمّية 5

 .فيلم

http://www.youtube.com/watch_

popup?v=BFtBLBRTrSM&vq=m

edium 

  

شرح الجملة الفعلّية من : الجزء ألاّول  الجملة الفعلّية 6

 .خالل فيلم

http://www.youtube.com/watch_po

pup?v=zuLziPZ5vF0&vq=medium 

شرح الجملة الفعلّية : الجزء الثاني   7

 .ومركباتها من خالل فيلم

http://www.youtube.com/watch_po

pup?v=er4OGwAD_8I&vq=mediu

m 

تمارين في موضوع : الجزء الثالث   8

 .الجملة الفعلّية من خالل فيلم

http://www.youtube.com/watch_po

pup?v=f-joZ0CTKQc&vq=medium 

تدريبات حول الجملة : الجزء الرابع 9

ب الكلمات آلاتية لتحصل . الفعلية
ّ
رت

 .على جملة فعلّية

http://www.youtube.com/watch_po

pup?v=70ni0iYNNZ0&vq=medium 
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 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

عربّية في موارد وفّعالّيات ُمَحوسبة 
ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
الت

 السادسة -للصفوف ألاّولى 

 الرابط توضيح املوضوع رقم

تدريبات حول الجملة : الجزء الخامس الجملة الفعلّية  10

ب الكلمات آلاتية لتحصل . الفعلّية
ّ
رت

 .على جملة فعلّية

http://www.youtube.com/watch_popup?

v=lBeH88LImsU&vq=medium 

  

الفعل املاض ي  11

 واملضارع

تقسيم الفعل إلى ماٍض : الجزء ألاّول 

 .ومضارع من خالل فيلم

http://www.youtube.com/watch_popup?v=e

PZ9tydp53g&vq=medium 

  

تقسيم الفعل إلى ماٍض : الجزء الثاني   12

 .ومضارع من خالل فيلم

http://www.youtube.com/watch_popup?v=

W6Mv1h7wrzY&vq=medium 

  

تقسيم الفعل إلى ماٍض : الجزء الثالث   13

 .تدريبات. ومضارع من خالل فيلم

http://www.youtube.com/watch_popup?v=

K6FbaLLLDS4&vq=medium 

  

تقسيم الفعل إلى ماٍض : الجزء الرابع   14

 .تدريبات. ومضارع من خالل فيلم

http://www.youtube.com/watch_popup?v=u

pfM8yxPlYg&vq=medium 

  

شرح درس فعل ألامر من خالل فيلم  فعل ألامر 15

 .مع صوت وصور 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=z

FnWPASUeNM&vq=medium 

  

http://www.youtube.com/watch_popup?v=4 (1)عّين نوع الفعل  -تدريبات   16

kF3wd3vkZY&vq=medium 

  

http://www.youtube.com/watch_popup?v=f (2)تدريب لدرس فعل ألامر    17

PsmyVkpxZ4&vq=medium 

  

http://www.youtube.com/watch_popup?v=t .تدريبات بناء جمل بأسلوب النهيّ    18

7igVjjrV78&vq=medium 

  

http://www.youtube.com/watch_popup?v=k .شرح أسلوب النهيّ  أسلوب النهيّ  19

3S3zfFjWic&vq=medium 

  

ضع إشارة صح  -تدريب أسلوب النهيّ    20

قبل الجملة التي تحتوي على أسلوب 

 .النهيّ 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=

Uy44SmmyP8k&vq=medium 
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 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

عربّية في موارد وفّعالّيات ُمَحوسبة 
ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
الت

 السادسة -للصفوف ألاّولى 

 الرابط توضيح املوضوع رقم

شرح درس ألاسماء املوصولة بالصوت  الاسم املوصول  21

 .والصورة

http://www.youtube.com/watch_popup?v=d

ZEwPw0ti1w&vq=medium 

  

شرح درس ظرف الزمان واملكان  ظرف الزمان واملكان 22

 .بالصوت والصورة

http://www.youtube.com/watch_popup?v=

QBnCGBvKH5U&vq=medium 

  

شرح درس الضمير املخاطب من خالل  ضمير املخاطب 23

 .عرض ألامثلة مع الصوت

http://www.youtube.com/watch_popup?v=4

IbwrI_MVXM&vq=medium 

  

شرح درس الضمير الغائب من خالل  ضمير الغائب 24

 .عرض ألامثلة مع الصوت

http://www.youtube.com/watch_popup?v=

Uf_5ARa0D6A&vq=medium 

  

شرح درس الضمائر املّتصلة من خالل  الضمائر املتصلة 25

 .عرض ألامثلة مع الصوت

http://www.youtube.com/watch_popup?v=3

qoLkQ6vyyo&vq=medium 

  

شرح درس الصفة من خالل عرض  الصفة 26

 .ألامثلة مع الصوت

http://www.youtube.com/watch_popup?v=_

V-dMVp9OY0&vq=medium 

  

 :  لعبة تعليمّية لعبة ألاسماء 27

عليك تصنيف الكلمات إلى ضمائر، 

 .أسماء إشارة وأسماء

http://www.silwan.net/Portals/0/isim.swf 

  

اسم إلاشارة والاسم  28

 املوصول 

قرإ: لعبة تعليمّية املطلوب، ثّم ضع  اِّ

اسم إلاشارة أو الاسم املوصول في 

 .املكان املناسب

http://www.silwan.net/Portals/0/fill.swf 

  

=http://www.youtube.com/watch_popup?v .قراءة الّنّص وتفسير الكلمات نّص حمام البريد 29

U7PV-acEAqA&vq=medium 

  

http://www.youtube.com/watch_popup?v=y .قراءة الّنّص وتفسير الكلمات الحاسب آلالي 30

YbRkLcJ5qA&vq=medium 

  

 أجناس أدبّية .شرح عن ألاجناس ألادبّية املختلفة ألاجناس ألادبّية 31
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http://www.youtube.com/watch_popup?v=Uf_5ARa0D6A&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Uf_5ARa0D6A&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Uf_5ARa0D6A&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Uf_5ARa0D6A&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Uf_5ARa0D6A&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Uf_5ARa0D6A&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Uf_5ARa0D6A&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=3qoLkQ6vyyo&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=3qoLkQ6vyyo&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=3qoLkQ6vyyo&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=3qoLkQ6vyyo&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=3qoLkQ6vyyo&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=_V-dMVp9OY0&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=_V-dMVp9OY0&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=_V-dMVp9OY0&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=_V-dMVp9OY0&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=_V-dMVp9OY0&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=_V-dMVp9OY0&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=_V-dMVp9OY0&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=_V-dMVp9OY0&vq=medium
http://www.silwan.net/Portals/0/isim.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/isim.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/isim.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/fill.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/fill.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/fill.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/fill.swf
http://www.youtube.com/watch_popup?v=U7PV-acEAqA&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=U7PV-acEAqA&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=U7PV-acEAqA&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=U7PV-acEAqA&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=U7PV-acEAqA&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=U7PV-acEAqA&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=yYbRkLcJ5qA&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=yYbRkLcJ5qA&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=yYbRkLcJ5qA&vq=medium
http://www.youtube.com/watch_popup?v=yYbRkLcJ5qA&vq=medium
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={276E6A4F-6055-4A4F-BFFE-905FBDD63FA2}&NRORIGINALURL=/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/Munac
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ساعد السلحفاة في : لعبة تعليمّية نوع الفعل 32

الوصول إلى الشاطئ من خالل 

تصنيف ألافعال الظاهرة على الشاشة 

 .إلى ماٍض، مضارع وأمر

http://www.silwan.net/Portals/0/fiel.

swf 

  

نظر إلى الصورة في أعلى : لعبة تعليمّية الضمائر 33
ُ
ا

نقر على الكرة املوجودة 
ُ
الشاشة، ثّم ا

 .تحت الضمير املالئم للصورة

http://www.silwan.net/Portals/0/da

maer.swf 

  

الكلمة  -لعبة تعليمّية : لعبة الذاكرة ثروة لغوّية 34

 وعكسها

http://www.silwan.net/Portals/0/ake

s.swf 

  

الفعل املاض ي  35

 ومضارعه

نقر فوق الفعل املاض ي : لعبة الذاكرة
ُ
ا

ر مكان 
ّ
ومضارعه على التوالي وتذك

الئم بين الفعل املاض ي )ألافعال 

 (.ومضارعه

http://www.silwan.net/Portals/0/ma

di.swf 

  

تي : لعبة تعليمّية أنواع الجملة 36
ّ
ختر نوع الجملة ال اِّ

اسمّية، منفّية، : تظهر أمامك

 .استفهامّية أو فعلّية

http://www.silwan.net/Portals/0/joa

mal.swf 

  

التاء املربوطة  37

 واملفتوحة

صّنف الكلمات التالية : لعبة تعليمّية

 .مربوطة أو مفتوحة: حسب نوع التاء

http://www.silwan.net/Portals/0/taa.

swf 

  

  

ختر الجملة املنفّية من : لعبة تعليمّية الجملة املنفّية 38 اِّ

تي تظهر على الشاشة
ّ
 .الجمل ال

http://www.silwan.net/Portals/0/ma

nfi.swf 

  

 :  لعبة تعليمّية تكوين الكلمات 39

تي 
ّ
عليك تكوين كلمات من ألاحرف ال

 .تظهر أمامك

http://www.silwan.net/Portals/0/taq

ween.swf 

  

http://www.silwan.net/Portals/0/fiel.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/fiel.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/fiel.swf
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http://www.silwan.net/Portals/0/damaer.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/damaer.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/damaer.swf
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http://www.silwan.net/Portals/0/akes.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/akes.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/akes.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/madi.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/madi.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/madi.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/madi.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/joamal.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/joamal.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/joamal.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/joamal.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/taa.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/taa.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/taa.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/taa.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/manfi.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/manfi.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/manfi.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/manfi.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/taqween.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/taqween.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/taqween.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/taqween.swf
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تظهر على الشاشة : لعبة تعليمّية مسكن الحيوانات 40

صورة حيوان، وثالث صور ملساكن 

 .حيوانات

عليك أن تختار املسكن املناسب  

 .للحيوان

http://www.silwan.net/Portals/0/ma

skan.swf 

  

ستمع إلى الكلمة بالضغط على رسمة  تمييز الكلمات 41 اِّ

ثّم اختر الكلمة . سماعة ألاذن

 .الصحيحة

http://www.hobob.org/flash/arabi/q

uiz/q_ordlydkrop.swf 

  

ختر الكلمة املناسبة للصورة   42 http://www.hobob.org/flash/arabi/q .اِّ

uiz/q_ordsowrerhverv.swf 

  

 اجمع أجزاء الحيوانات: بازل  الحيوانات: لعبة بازل تعليمّية   43

 اجمع أجزاء وسائل النقل: بازل  وسائل النقل: لعبة بازل تعليمّية   44

 اجمع أجزاء الفاكهة: بازل  الفاكهة: لعبة بازل تعليمّية   45

 اجمع أجزاء ألاجهزة: بازل  ألاجهزة: لعبة بازل تعليمّية   46

تعّرف على صوت الحرف ألاّول من    47

 (الحروف د حتى ش)اسم الصورة 

 (الحروف د حتى ش)

تعّرف على صوت الحرف ألاّول من    48

 (الحروف ص حتى غ)اسم الصورة 

 (الحروف ص حتى غ)

تعّرف على صوت الحرف ألاّول من    49

 (الحروف ف حتى ي)اسم الصورة 

 (الحروف ف حتى ي)

ختر الرسمة التي تبدأ بالحرف   50  التمرين اِّ

http://www.silwan.net/Portals/0/maskan.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/maskan.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/maskan.swf
http://www.silwan.net/Portals/0/maskan.swf
http://www.hobob.org/flash/arabi/quiz/q_ordlydkrop.swf
http://www.hobob.org/flash/arabi/quiz/q_ordlydkrop.swf
http://www.hobob.org/flash/arabi/quiz/q_ordsowrerhverv.swf
http://www.hobob.org/flash/arabi/quiz/q_ordsowrerhverv.swf
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع أجزاء الحيوانات&parm=undefined&path=arbedu0001.swf&width=663&height=385
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http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع وسائل النقل&parm=undefined&path=arbedu0006.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع وسائل النقل&parm=undefined&path=arbedu0006.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع الفاكهة&parm=undefined&path=arbedu0011.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع الفاكهة&parm=undefined&path=arbedu0011.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع الفاكهة&parm=undefined&path=arbedu0011.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع الأجهزة&parm=undefined&path=arbedu0016.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع الأجهزة&parm=undefined&path=arbedu0016.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع الأجهزة&parm=undefined&path=arbedu0016.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الدال إلى حرف الشين&parm=undefined&path=arbedu0007.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الدال إلى حرف الشين&parm=undefined&path=arbedu0007.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الدال إلى حرف الشين&parm=undefined&path=arbedu0007.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الدال إلى حرف الشين&parm=undefined&path=arbedu0007.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الدال إلى حرف الشين&parm=undefined&path=arbedu0007.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الدال إلى حرف الشين&parm=undefined&path=arbedu0007.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الصاد إلى حرف الغين&parm=undefined&path=arbedu0012.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الصاد إلى حرف الغين&parm=undefined&path=arbedu0012.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الصاد إلى حرف الغين&parm=undefined&path=arbedu0012.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الفاء إلى حرف الياء&parm=undefined&path=arbedu0017.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الفاء إلى حرف الياء&parm=undefined&path=arbedu0017.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الفاء إلى حرف الياء&parm=undefined&path=arbedu0017.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من حرف الفاء إلى حرف الياء&parm=undefined&path=arbedu0017.swf&width=663&height=385
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(  غ/ع( )ض/ص: )الحروف املتشابهة   51

 (ظ/ط)

 (ظ/ط( )غ/ع( )ض/ص)

 (ق/ف) (  ق/ف: )الحروف املتشابهة   52

لعبة سباق الكلمات َحسب كتابة    53

 .الهمزة

 الكلمة الصحيحة

 عودة إلى الفهرست

http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ف-ق&parm=undefined&path=arbedu0019.swf&width=750&height=550
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http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=سباق الكلمات&parm=0&path=lrng04.swf&width=800&height=600
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 نموذج تحضير وحدة تعليمّية

عربّية  
ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 ألاّول في الت

ّ
 للّصف

 الفاء والقافحرفا 

 حرفا الفاء والقاف موضوع الدرس 

 الياس نجار، عبير قاسم وراوية بولس: طاقم إلارشاد القطري  مصّمم الوحدة

 الّصف األّول الفئة العمرّية

 (دقيقة 45)حّصة تعليمّية  مّدة الدرس

  مضمونّيةأهداف 
 (ومعالم رئيسّية مضمونّيةأطر )

اسمه، صوته وأشكاله املختلفة: معرفة حرف الفاء.، 
اسمه، صوته وأشكاله املختلفة: معرفة حرف القاف. 
فاء وقاف: التمييز بين رسم الحرفين. 

أساسّية،  مصطلحات
 وثروة لغوّية

حرف الفاء، حرف القاف، شكل الفاء، شكل القاف، صوت 
 . الفاء، صوت القاف، أشكال الحروف، أسماء الحروف

الهدف من استعمال 
 الحوسبة

 (القيمة املضافة)

م
ّ
ز للتعل  .محّفِّ

 وسيلة إيضاح. 
 الاستجابة للتمايز والاختالف. 
طريقة عرض املاّدة بشكل مفيد. 
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القدرة على استخدام موارد من : تنّور حاسوبّي  21 مهارات القرن الـ

 .الشبكة العنكبوتّية بشكل ناجع

وسائل  تكنولوجّية 
 مساعدة

 .، شبكة عنكبوتّيةمسالطحاسوب، 

 ال مختبر حاسوب

الاستجابة لالختالف 
 والتمايز

 .إمكانّية تكرار الفّعالّية عّدة مّرات

 تحضير وحدة تعليمّيةنموذج  ... تابع

عربّية  
ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 ألاّول في الت

ّ
 للّصف

 الفاء والقافحرفا 



 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

 جمرى الّدرس

 رابط وصف الفّعالّية سير الدرس 

 مهّمة محوسبة
 

 زمن

ِافتتاحّية؛ 
 تمهيد

 مراجعة أسماء وأصوات حروف الهجاء
ها

ّ
 .كل

 دقائق 5

 صلب الدرس

 شرح
فهم وتطبيق )

 (املصطلحات

  مة فعالّية تمييز حرف الفاء
ّ
عل

م
تعرض امل
 .على الشاشة

على التلميذ أن يميز حرف الفاء من خالل 
 .إزاحة الدائرة

  مة فعالّية تمييز حرف القاف
ّ
عل

م
تعرض امل
 .على الشاشة

على التلميذ أن يمّيز حرف القاف من خالل 
 .إزاحة الدائرة 

  مة الحرفين فاء وقاف على
ّ
عل

م
تكتب امل

 :تسأل التالميذ. اللوح 
َن الحرفين؟        ما الفرق َبيم
مّيز َبينهما؟      

ُ
 ن

َ
ف يم

َ
 ك

فعالّية حرف 
 الفاء

 
 

فعالّية تمييز 
 حرف القاف

 دقائق 5
 
 
 
 
 
 

 دقائق 5
 
 
 
 
 

 دقائق 5

 تحضير وحدة تعليمّيةنموذج  ... تابع

عربّية  
ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 ألاّول في الت

ّ
 للّصف

 الفاء والقافحرفا 

http://www.nooor.com/semanoor/FlashEc/Arabic/1/6/Media/000020_Secure.swf
http://www.nooor.com/semanoor/FlashEc/Arabic/1/6/Media/000020_Secure.swf
http://www.nooor.com/semanoor/FlashEc/Arabic/1/6/Media/000021_Secure.swf
http://www.nooor.com/semanoor/FlashEc/Arabic/1/6/Media/000021_Secure.swf


 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

 جمرى الّدرس

 رابط وصف الفّعالّية سير الدرس 

 مهّمة محوسبة
 

 زمن

 شرح
فهم وتطبيق )

 (املصطلحات

 مات لِّ
َ
مة على اللوح عّدة ك ِّ

ّ
َعل

م
ُتب امل

م
ك

َ
ت

تحتوي على الحرفين فاء وقاف، وتطلب من 
: أن يحّدد أحد الحرفين_ كّل في دوره_التلميذ 

مة تحّدد لون مختلف )يرسم دائرة حوله 
ّ
عل

م
امل

ويذكر اسم الحرف وصوته (. لكّل حرف
 مّيزهُ 

َ
 .وكيف

ثلة لكلمات قير : أمم
َ
لب  –ف

َ
ب  –َحرف  –ق قالِّ

ة  –
َ

َفص  –فراش
َ
َقَد  –ق

َ
َفز  –ف

َ
َقّص  –ق  –مِّ

تاح فم  .مِّ

 مة الرابط التالي الذي يشتمل
ّ
عل

م
تعرض امل

على كلمات تحتوي على الحرفين فاء وقاف 
ا
ً
فظ

َ
 ول

ً
 .شكال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   الرابط

 دقائق 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دقائق 5

تطبيق 
 :وتدريب

/ فردّي )
 (جماعيّ 

 يقوم التالميذ بحل ورقة العمل، وتقوم
نهم وتقديم املساعدة  مة باملرور َبيم

ّ
املعل

 .والتوجيه للتالميذ املحتاجين لذلك

 مة تصحيح أسئلة الورقة على
ّ
تقوم املعل

 .اللوح

 دقائق 10 1ورقة العمل 

 تحضير وحدة تعليمّيةنموذج  ... تابع

عربّية  
ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 ألاّول في الت

ّ
 للّصف

 الفاء والقافحرفا 

http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ف-ق&parm=undefined&path=arbedu0019.swf&width=750&height=550
https://sites.google.com/site/gate4arabic1/home/files/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 1.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic1/home/files/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 1.docx?attredirects=0&d=1


 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

 جمرى الّدرس

 رابط وصف الفّعالّية سير الدرس 

 مهّمة محوسبة
 

 زمن

تلخيص 
 وإجمال

 مةت
ّ
منا اليوم؟: سأل املعل

ّ
 ماذا تعل

 ما الفرق َبيَن الحرفين؟
 أي فعالّية أحَببتم؟

 دقائق 5

 2ورقة العمل  2 التالميذ ورقة العمليحّل  وظيفة بيتّية

إثراء 
 معلوماتّي 

  تضع املعلمة روابط الفعاليات في املوقع
 .ليتمكن التالميذ من الّتدرب في البيت

 عودة إلى الفهرست

 تحضير وحدة تعليمّيةنموذج  ... تابع

عربّية  
ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 ألاّول في الت

ّ
 للّصف

 الفاء والقافحرفا 

https://sites.google.com/site/gate4arabic1/home/files/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic1/home/files/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9.docx?attredirects=0&d=1


 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

 نموذج تحضير وحدة تعليمّية

ين الخامس والّسادس 
ّ
عربّية للّصف

ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 في الت

 اجلملة املفيدة  -معرفة لغوّية

 الجملة املفيدة  موضوع الدرس 

الياس نجار، عبير قاسم وراوية : طاقم إلارشاد القطري  مصّمم الوحدة
 بولس

  الفئة العمرّية
ّ

 الثالث: الصف

 (دقيقة 45)حّصة تعليمّية  مّدة الدرس

  مضمونّيةأهداف 
 (ومعالم رئيسّية مضمونّيةأطر )

،التعّرف على الجملة املفيدة  
 والتمييز بين الجملة الفعلّية والاسمّية. 

أساسّية،  مصطلحات
 وثروة لغوّية

جملة، جملة مفيدة، جملة فعلّية، جملة اسمّية، اسم، 
 .فعل

الهدف من استعمال 
 الحوسبة

 (القيمة املضافة)

م
ّ
ز للتعل  .محّفِّ

 وسيلة إيضاح. 
 الاستجابة للتمايز والاختالف. 
طريقة عرض املاّدة بشكل مفيد. 



 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

القدرة على البحث عن معلومات : تنّور حاسوبّي  21 مهارات القرن الـ

 .وتنظيمها وتقييمها 

  اتخاذ قرارات، نقد بّناء: استراتيجيات تفكير عليا. 
  م ذاتّي

ّ
م: تعل

ّ
ر وتقييم مسار التعل

ّ
 .استراتيجيات تذك

وسائل  تكنولوجّية 
 مساعدة

 .، شبكة عنكبوتّيةمسالطحاسوب، 

 ال مختبر حاسوب

الاستجابة لالختالف 
 والتمايز

فّعاليات إضافية وإمكانّية متابعة عمل كّل تلميذ بشكل 
 .فردّي أثناء الكتابة

 تحضير وحدة تعليمّيةنموذج ...  تابع

ين الخامس والّسادس 
ّ
عربّية للّصف

ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 في الت

 اجلملة املفيدة  -معرفة لغوّية



 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

 تحضير وحدة تعليمّيةنموذج ...  تابع

ين الخامس والّسادس 
ّ
عربّية للّصف

ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 في الت

 اجلملة املفيدة  -معرفة لغوّية

 جمرى الّدرس

 رابط وصف الفّعالّية سير الدرس 

 مهّمة محوسبة
 

 زمن

ِافتتاحّية؛ 
 تمهيد

 يطلب املعلم من التالميذ التحّدث الى
 .لفترة وجيزة( العمل في أزواج)زمالئهم 

 يطلب من التالميذ إخباره ببعض ألامور
لت املحادثة

ّ
تي تخل

ّ
 .ال

 م بعض الجمل املفيدة على
ّ
يكتب املعل

 .اللوح

 م كلمات من بعض الجمل
ّ
يحذف املعل

 .ليحولها الى جمل غير تاّمة

م
ّ
ما الفرق بين النوعين من : يسأل املعل

 الجمل املكتوبة على اللوح؟

 دقائق 10

 صلب الدرس

 شرح
فهم وتطبيق )

 (املصطلحات

 تي تشتمل على
ّ
عرض الشريحة ألاولى ال

 .ألامثلة

  ،شرح ومناقشة ما جاء في ألامثلة
 .وتحديد نوع الكلمات في الجمل

  تي تلي ألامثلة وإلاجابة
ّ
مناقشة ألاسئلة ال

 .عليها

 دقائق 10 الشريحة
 
 

 دقائق 5
 
 

 دقائق 5

تطبيق 
 :وتدريب

 (جماعيّ / فردّي )

  في مجموعات زوجّية، حّل التمرين ألاّول . 
 بشكل فردّي حّل التمرين الثاني. 

 دقائق 5 الشريحة
 دقائق 5

http://www.nooor.com/files/00163306bb42344f.swf
http://www.nooor.com/files/00163306bb42344f.swf


 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

 تحضير وحدة تعليمّيةنموذج ...  تابع

ين الخامس والّسادس 
ّ
عربّية للّصف

ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 في الت

 اجلملة املفيدة  -معرفة لغوّية

 جمرى الّدرس

 رابط وصف الفّعالّية سير الدرس 

 مهّمة محوسبة
 

 زمن

تلخيص 
 وإجمال

 منا اليوم؟: يسأل املعلم
ّ
 ماذا تعل

  م من التالميذ أمثلة أخرى
ّ
يطلب املعل

 .لجل مفيدة

 دقائق 5

 .اكتب على ألاقل ست جمل مفيدة وظيفة بيتّية

إثراء 
 معلوماتّي 

قراءة نّص في الشبكة العنكبوتية واستخراج 
تبدأ باسم، وثالثة  ثالثة جمل مفيدة منه
 .جمل أخرى تبدأ بفعل

باإلمكان استغالل التمرين كتمهيد لدرس 
الجملة الاسمّية )أنواع الجملة املفيدة 

 (.والجملة الفعلّية

 الّنص

 عودة إلى الفهرست

http://alhayatlilatfal.net/full.php?ID=2453


 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

 نموذج تحضير وحدة تعليمّية

ين الخامس والّسادس 
ّ
عربّية للّصف

ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 في الت

 العصفورة والفّخ -القراءة

 "العصفورة والفخ"قراءة وفهم نّص  موضوع الدرس 

الياس نجار، عبير قاسم وراوية : طاقم إلارشاد القطري  مصّمم الوحدة
 بولس

 الخامس والسادس: الصّفان الفئة العمرّية

 (دقيقة 90)حصتان متتاليتان  مّدة الدرس

  مضمونّيةأهداف 
ومعالم  مضمونّيةأطر )

 (رئيسّية

م بلغة معيارّية لغرض وصف الّصورة
ّ
 .التكل
 العصفورة والفّخ "قراءة، فهم، تفسير وتقييم نّص." 
زيادة الثروة اللغوّية. 
التعّرف على أسلوب الحوار. 
 ألامثولة" التعّرف على الجنس ألادبّي." 

 مصطلحات
أساسّية، وثروة 

 لغوّية

أجناس شخصيات، حوار، ألامثولة، الرمزّية، الخيال، 
رمق، عابر سبيل، غليل، ) أدبّية، مفردات وعبارات أدبية 

 ...(تالشت

الهدف من استعمال 
 الحوسبة

 (القيمة املضافة)

م
ّ
ز للتعل  .محّفِّ

 وسيلة إيضاح. 
 الاستجابة للتمايز والاختالف. 
طريقة عرض املاّدة بشكل مفيد. 



 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

القدرة على استخدام موارد من : تنّور حاسوبّي  21 مهارات القرن الـ

 .الشبكة العنكبوتّية بشكل ناجع

  اتخاذ قرارات، نقد بّناء: استراتيجيات تفكير عليا. 
  م ذاتّي

ّ
م: تعل

ّ
ر وتقييم مسار التعل

ّ
 .استراتيجيات تذك

وسائل  تكنولوجّية 
 مساعدة

 .، شبكة عنكبوتّيةمسالطحاسوب، 

من املفّضل استعمال التالميذ للحواسيب أثناء حّل  مختبر حاسوب
 .التمارين 

الاستجابة لالختالف 
 والتمايز

 يستطيع التلميذ الانتقال من مهّمة إلى أخرى بشكل
 (.دون الالتزام ببقّية التالميذ)حّر 

 م حسب قدراته الذاتّية
ُّ
 .يستطيع التلميذ التعل

   ل وقت
ّ
م متابعة عمل التالميذ والتدخ

ّ
يستطيع املعل

 .الحاجة

 تحضير وحدة تعليمّيةنموذج ...  تابع

ين الخامس والّسادس 
ّ
عربّية للّصف

ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 في الت

 العصفورة والفّخ -القراءة



 2012/كانون ألاّول  –للمرحلة الابتدائّية العربّية التربية اللغوّية وحدات تعليمّية محوسبة في 

 تحضير وحدة تعليمّيةنموذج ...  تابع

ين الخامس والّسادس 
ّ
عربّية للّصف

ْ
غوية ال

ّ
ربية الل

ّ
 في الت

 العصفورة والفّخ -القراءة

 جمرى الّدرس

 رابط وصف الفّعالّية سير الدرس 

 مهّمة محوسبة
 

 زمن

 دقائق 10 عارضة شرائح ماذا ترى في الّصورة؟ ِافتتاحّية؛ تمهيد

 عارضة شرائح صلب الدرس

 شرح
فهم وتطبيق )

 (املصطلحات

 م ومن
ّ
قراءة النّص من قبل املعل

 .قبل قسم من التالميذ

مناقشة شفوّية. 

 ،تفسير الكلمات واستنتاج مرادفاتها
الب

ّ
 .ثّم نسخها من قبل الط

أجناس أدبّية. 
 

 

 

 

 

 
 أجناس أدبّية

 

 

 دقائق 10
 
 

 دقيقة 20
 

 دقائق 5
 
 

 دقائق 10
 

 :تطبيق وتدريب
 (جماعيّ / فردّي )

 دقيقة 15 ورقة عمل ورقة عمل محوسبة
 

مناقشة مغزى النّص واستنتاج الرموز  تلخيص وإجمال
 .فيه

 دقائق 10

أغنية الطيور املهجرة كوسيلة تمهيد  وظيفة بيتّية
 .ومساعدة لكتابة مهمة التعبير

 دقائق 10 أغنية

 نعم للعصفور  "نعم للعصفور "برنامج  إثراء معلوماتّي 

 عودة إلى الفهرست

https://sites.google.com/site/gate4arabicclass6/home/files/Elias_The_bird_and_the_trap1.ppsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabicclass6/home/files/Elias_The_bird_and_the_trap1.ppsx?attredirects=0&d=1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={276E6A4F-6055-4A4F-BFFE-905FBDD63FA2}&NRORIGINALURL=/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/Munac
https://sites.google.com/site/gate4arabicclass6/home/files/Elias_The_bird_and_the_trap_a1.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabicclass6/home/files/Elias_The_bird_and_the_trap_a1.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabicclass6/home/files/Elias_The_bird_and_the_trap_a1.docx?attredirects=0&d=1
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Zvwj-Dv0rqI&vq=medium
http://www.birds.org.il/SIP_STORAGE/files/8/1598.pdf

