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 أبواب مجلة الرابطة
 

ككللممةة االلععدددد    ببسسااطط االلررييحح 

االلممصصببااحح االلسسححرريي   أأللفف ففككررةة ووففككررةة 

سسؤؤاالل ووججوواابب   ججسسوورر للغغووييةة 

ببههااررااتت ععررببييةة   االلححمماامم االلززااججلل 

االلددققاائئقق االلخخممسس االلأأخخييررةة  ففررسساانن االلللغغةة 

خخييرر االلككللاامم    ددععووةة للققههووةة ععررببييةة 



 محتوى أبواب اجمللة
 

v  ممععللووممااتت ننظظررييةة ععنن تتععللييمم االلللغغةة االلععررببييةة ككللغغةة 
 أأججننببييةة

v  ممععللووممااتت ععنن ووررششااتت ععمملل ووممؤؤتتممررااتت تتههتتمم ببااللللغغةة 
 االلععررببييةة

v  أأننششططةة ممتتننووععةة تتتتووااففقق ممعع االلممععااييييرر االلووططننييةة 
 للللغغةة االلععررببييةة

v  أأننششططةة تتووااصصللييةة تتععزززز االلممههااررااتت االلللغغووييةة االلأأررببععةة 

v  أأننششططةة تتتتننااسسبب ممعع االلتتممااييزز االلللغغوويي للللططللاابب 

v  أأننششططةة تتععتتممدد ععللىى ااسستتخخدداامم االلتتككننووللووججيياا ففيي 
 االلصصفّف

v  أأننششططةة تتققددمم االلمموواادد االلأأصصييللةة ووااللثثققااففااتت االلععررببييةة 
 ففيي االلصصفف



للععببةة تتررااثثييةة  ننششااطط: 
»ففتتححيي يياا ووررددةة .. غغممضضيي يياا ووررددةة« 
¢  مم  ممببتتددئئ - ممتتووسسطط  

¢  اا  االلتتووااصصلل -   
 االلثثققااففااتت

¢  اا  االلككللاامم   
¢   3-5 ددققاائئقق  اا

¢  اا  ببططااققااتت )صصوورر أأففععاالل(  
 ععصصيي للأأسسممااء االلططللاابب     –

¢  أأ  ممررااججععةة االلأأففععاالل –  
 ععللىى ممععللووممااتت     االلححصصوولل

 
 
 
 



خخططووااتت االلننششااطط 
¢   .اا

¢  	.اا  
¢  	.ضض  

¢  	.اا  
¢   .اا

¢   .«اا
¢   يي

	.عع  
¢  	«اا  
¢  	اا  

 يياا  	...؟
¢   اا

 .«االلووررددةة؟
¢   .وو

	  
 
 
 
 



االلللووحح االلذذككيي  ننششااطط: 

¢  مم  ممتتووسسطط  
¢    االلتتووااصصلل – االلممججتتممععااتت   اا

¢  اا  االلككللاامم - االلككتتااببةة   
¢  اا  15-20 ددققييققةة  

¢  اا  االلللووحح االلذذككيي – ححااسسووبب –  
  ووررققةة ممققووااةة – ممققصص – صصممغغ    

¢  أأ  تتححففييزز االلططللاابب ععللىى  
 ججمملل للسسرردد أأححددااثث     تتككوويينن
 ااببتتككاارر غغييررههاا     االلققصصةة أأوو

 
 
 
 



خخططووااتت االلننششااطط 
 

 
¢   .اا
¢   عع

 .جج
¢    .اا

¢   .أأ
¢   .اا

¢   .اا
¢   أأ

 .(االلممتتووسسطط
¢   أأ

 .بب
 



االلففنن االلتتصصووييرريي  ننششااطط: 

¢  مم  ممتتووسسطط - ممتتققددمم  
¢  اا  االلتتووااصصلل –   

  االلممججتتممععااتت
¢  اا  االلككللاامم - االلككتتااببةة   

¢   135 ددققييققةة أأوو أأككثثرر  اا
¢  اا  ووررققةة أأسسئئللةة - ححااسسووبب  

 ررااببطط إإللككتتررووننيي     –
¢  http://www.fotor.com/features/collage.html 

¢  أأ  تتححففييزز االلططللاابب ععللىى  
 ببااسستتخخدداامم     االلككللاامم

 االلتتككننووللووججيياا
 
 
 
 



خخططووااتت االلننششااطط 

¢  االلتتصصووييرريي	//:Fotor : http ددللييلل  	االلففنن  
www.fotor.com/features/collage.html	  

¢    collage ااخختترر Fotor اا
¢  		ااخختترر  	ططررييققتتكك  	ففااخختترر  	ططررييققتتكك    
 .(االلصصووررةة٬،  	االلممووننتتااجج  	أأوو  	االلككووللااجج  	غغييرر  	االلتتققللييدديي

¢  	.اا  
¢  		ااسسححبب  	ككلل  	صصووررةة ووضضععههاا ففيي  	ااااسسححبب  	ككلل  	صصووررةة ووضضععههاا ففيي    

	.وو  
¢   اا

	.أأ  
¢   .اا

¢   .اا



صصننددووقق االلححككااييااتت  ننششااطط: 

¢  مم   ممتتووسسطط  
¢  اا  االلتتووااصصلل –   

 االلثثققااففااتت
¢  اا  االلككللاامم - االلككتتااببةة   

¢   5-10 ددققاائئقق  اا
¢  اا  صصننددووقق ممززيينن –  

 صصوورر –     ببططااققااتت –
  ممججسسممااتت

¢  أأ  ممررااججععةة االلممففررددااتت  
 أأثثننااء     ووااللتتررااككييبب

 تتأأللييفف االلححككااييةة
 
 
 
 



خخططووااتت االلننششااطط 

¢   .أأ
¢   .أأ

¢   .ضض
¢   اا

	 «... / قق  
¢   اا

 .سسرردد االلححككااييةة
¢   اا

	.ففيي سسرردد االلححككااييةة  
¢  	.وو  

¢   اا
 .اا



ششججررةة االلككللممااتت  ننششااطط: 

¢  مم  ممتتووسسطط - ممتتققددمم  
¢  اا  االلتتووااصصلل   

¢  اا  االلككتتااببةة   
¢   5-10 ددققاائئقق  اا

¢  اا  ببططااققااتت – أأققللاامم ممللووننةة  
 أأووررااقق ككببييررةة ممررسسوومم     –
 أأششججاارر ووججذذوورر     ععللييههاا
¢  أأ  إإثثررااء االلححصصييللةة  
 ببااللممففررددااتت     االلللغغووييةة

 ووااللممششتتققااتت
 
 
 
 



خخططووااتت االلننششااطط 

¢   .اا
¢   .ضض

¢    .اا
¢   اا

	 .اا  
¢   .اا

¢  	 .عع  
¢   اا

	.إإ  
¢   فف

 .صص



خير الكالم 
ههذذاا االلبباابب ييتتننااوولل ننصصووصصاًا أأصصييللةة تتتتننووعع ممصصااددررههاا٬، 

ممننههاا: 

v   أأ

v   أأ

 االلششععررااء: ععللىى سسببييلل االلممثثاالل: )ننززاارر ققببااننيي –
 (ممححمموودد ددررووييشش – ففخخرريي االلبباارروودديي

v   أأ

 االلللغغةة االلععررببييةة االلممخختتللففةة٬، ممننههاا: ننششييدد ببللاادد االلععرربب

 أأووططااننيي٬، ننششييدد ننببعع االلححبب٬، ننششييدد ققططررةة ممااء٬،
 االلببييتت٬، االلأأللوواانن٬، ححمماارر ججححاا٬، االلثثععللبب ووااللغغرراابب

 

 

 



ددووررةة ححييااةة االلممااء  ننششااطط: 

¢  مم   ممتتووسسطط – ممتتققددمم  
¢  اا  االلتتووااصصلل –   

 (االلررببطط )االلععللوومم
¢  اا  االلككللاامم – االلققررااءةة   

 ووااللففههمم
¢   90 ددققييققةة أأوو أأككثثرر  اا
¢  اا  ببططااققااتت – صصوورر –  
  ععللوومم / ححااسسووبب     ككتتاابب

¢  أأ  ممررااججععةة االلممففررددااتت  
 أأثثننااء     ووااللتتررااككييبب

 تتأأللييفف االلححككااييةة
 
 
 
 



خخططووااتت االلننششااطط )1( 
¢   .م

¢   ق
  .العلوم/ الشبكة املعلوماتية

¢   .ا
¢   .ك

¢   .ح
¢   ا

¢  http://www.youtube.com/watch?v=SrEZV31Hyas 

¢   ا
 .توضيحية لهذه املراحل



خخططووااتت االلننششااطط )2( 
¢   ووززعع ووررققةة االلننششييدد ععللىى االلططللاابب ووااططللبب ممننههمم ققررااءتتهه ففيي -

  .ممججممووععااتت صصغغييررةة
¢   ااططررحح أأسسئئللةة االلممضضمموونن االلممتتننووععةة )ممنن٬، ممااذذاا٬، ببممااذذاا٬، للممااذذاا٬، ههلل٬، -

 (... أأيينن٬، إإللىى أأيينن٬، ممتتىى٬، ككييفف
¢    .ااككتتبب االلإإججااببااتت ععللىى االلسسببووررةة ممعع االلتتصصووييبب االلججممااععيي -

¢   ااططللبب ممننههمم تتححددييدد االلممففررددااتت ووااللأأففععاالل االلتتيي تتببيينن ممررااححلل -
  .ددووررةة ححييااةة االلممااء ووتتسسللسسللههاا ففيي االلننششييدد

¢    .ااططللبب ممننههمم أأنن ييككممللوواا مماا ننققصص ممننههاا ففيي ههذذاا االلننششييدد -
¢   ااططللبب ممننههمم االلممسسااععددةة ففيي ااببتتككاارر ححررككااتت إإييققااععييةة ببسسييططةة -

  .أأثثننااء غغنناائئههمم ههذذاا االلننششييدد ففيي االلييوومم االلععررببيي
¢   ييممككنن ااسستتععمماالل االلووررقق االلممققووىى٬، للتتححضضييرر تتصصممييمم ججممييلل -
 .للققططررااتت االلممااء٬، ووتتززييننههاا ووتتللووننههاا٬، ببااللللوونن االلففضضيي االلللااممعع



ااسستتممااعع ووففههمم ووممححااددثثةة  ننششااطط: 

¢   ممتتققددمم  مم
¢  اا  االلتتووااصصلل٬، االلثثققااففااتت٬،   

 االلممققااررننااتت
¢  اا  االلااسستتممااعع ووااللففههمم - االلككللاامم   

¢  اا  50-60 ددققييققةة  
¢  اا  ممققتتططففااتت ممنن ففييللمم  

 ممققددممةة االلككتتاابب     )ككللييللةة ووددممننةة/
 (للااببنن االلممققففعع

http://www.youtube.com/watch?v=ZgGx7Y9UIso 

¢  أأ  ففههمم االلففككررةة االلررئئييسسييةة  
 االلتتففااصصييلل     ووممععظظمم

 ووااللإإددللااء     ووممننااققششةة االلممششااههدد
 ببااللآآررااء ووااللددففااعع ععننههاا



  مماا ققببلل االلننششااطط:
االلببححثث ععنن ممععللووممااتت ععنن 
ععببدد االلللهه ااببنن االلممققففعع  

 ففيي ككتتاابب »ككَللييللةة ووددِممْننةَة« - االلممووسسووععةة – االلششببككةة 
االلممععللووممااتتييةة 

¢  ككااتتِبب ععرَرببيي ممنن أأصصللِ ففااررسسيي 
¢   وو

¢  تترَرْججَممَ ككُتتُبباًا ععدَدييددةةً ممنن االلللغغةةِ االلففااررسسييةة إإللىى 
 االلللغغةةِ االلععرَرَببييةّة٬، ووتتُععدَدُ تترَرججَممااتتهُهُ آآييةةً ففيي
 االلببللااغغةة االلععررببييةة االلتتيي تتُووصصففُ ببااللسسههللِ

 االلممممتتننعع
¢  أأههمم مماا تتررججَممهَهُ ككتتاابب »ككَللييللةة ووددِممْننةَة« ووللققدد 
 ااننتتققددَ االلككااتتببُ ممنن خخللااللهِهِ االلننُّظظُممَ االلسسااسسييةةَ

 ووااللااججتتممااععييةةَ ففيي االلععصصررِ االلععببااسسيي )750مم –
 (1258مم



خخططووااتت االلننششااطط 
¢   .م

¢   ب
  .أفعال أفراد اجملتمع اخملتلفة حيال ظلم احلاكم

¢   ب
 املعلم، باإلضافة إلى ذكر ردود أفعالهم الشخصية في حالة قيامهم بدور املعلم في

  .هذا املشهد
¢   ب

  .الفيل ورد فعل القبرة
¢   ا

 .جتاه احليلة التي اتبعتها للتغلب على الفيل



مصدر األنشطة املقدمة في هذه احملاضرة 

www.nationalataonline.org 

تواصل معنا:  
           nationalata@gmail.com




