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 ي هذهف األجيال الصاعدة، لتكون قادرة على التحكم وحرصا منا على إعداد... """"

وأنماط العيش  التكنولوجيات الحديثة واستيعاب ما ينجم عنها من تغيير في أساليب العمل، 

االتصال واإلعالم إحدى الوسائل  والثقافة، فقد جعلنا من التكوين في مجال تكنولوجيات

اق الوطني للتربية والتكوين، متطلعين ألن يتضمنها الميث األساسية واألهداف المركزية التي

 .تعليمية  من المدرسة إلى الجامعة مركز متعدد الوسائط في أقرب اآلجال يكون لكل مؤسسة

المتفاعلة، وجعلها رهن  كما ينبغي إنشاء مراكز الموارد إلنتاج المواد والمحتويات التربوية

من  كنولوجيا اإلعالم تشكل رافدا قويات إشارة كافة المتعلمين والمتلقين اقتناعا منا بأن

        """" ....والتحصيل والتثقيف يــروافد التعليم والتعليم الذات

 رةــ � ��
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I. 
�ر����دة�����تو�
���ت��ا��!"�#�$%
ا#��,!+�*��تا()�'�ل+-� ا#

1. +����ا�/0 �*�لا123#

2.  �*�لا>;:�با�7�8!�وا�$56!�ت

3.  �*�ل@B)�جو@?�اع

وا#;�Eرك .4FGا�  �*�لا#)

II. د��جHB'�ذج�!"�#�$%

�ر����دة�����تو�
���ت��ا#��,!+ا#�-ا�+ 

1. �!"�#�$%
J��
+!"�Kا�!?��7تLر�$M)�"�NOت�0Hاد
إر�Pداتو
�ر�������تو�
���ت��ا�

ا#��,!+��دة+-�  ا#

2. # +�Rأ��!"�#�$%
 J��
 +!"�Kا�!? ��7تLر�$M: ��دة 
�ر�� �� و�
���ت ���ت��ا#��,!+ا� +-� ا#

ي@�0ادي�B�R#ا�!��ا#)U�:V 

3. # +�Rأ�Lر�$M:�!"�#�$%
 J��
 +!"�Kا�!? ��7ت ��دة 
�ر�� �� و�
���ت ���ت��ا� ��دة+-�ا#

+!,��يا#)�W!7X ا#�B�R#ا�!��ا#)U�:V 

 Y�Zح:  

Z]^�1ا :
�ر����دة�����تو�
���ت��ا��!"�#�$%
Hد��ج+!)�)_ا�*��توا�2`�ت

+!,��ا#+-�  ا#

Z]^��0 : 2اabا���$)	�ة+'c�b�يB�R#ا�!��ا#)U�:V+!,��ا#+-���Bت��دةا#%�دا0'++!,

�W!7X(#ا
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���	
:  

إد��جde(�fت���
���تو���ا��!"�#�$%
،��'��h�دة"أ(�(!�#)j:2نY��0+!,��ا#+-�
�ر����دةا#��

klm�'(
"���ة+L�,�
�	�ر,�تF!�8(#���7
�ر� و0$��ا���ي?dn#اا#�-�تو�:)*�اتا�*�ل� .o23Gأإذ

+!�'�(djورةا#��FRأ�FpEV��8!q�
/%'�rs#اإح�ىا#����0تا#���ا>)!%!+ا#���++!'b�#ا+L�?dn#اا��ارد

F0�8(#وا+<�]uا/�"���ة
ً
�w�'Bأ�NO�0x8y
ح!1،+!'��ا#)+!'!��أ(�(��/1ا#)/%'
و،:  

� -��اردا#'�#+G�z،���('�#rl{]uا@دراك|L|�h*�دة�ا+L�. 

� ا���راتا�	��دة�
ّ
��h+#��B;�3هأو((��j<dn? ا#$'�ذج�!�	(?.( 

� ا�*�?!+�!b/L�%
�W0F'��'jن(ا#���ون?jنا�)(#�� (+'!�)  ).��#��ق(وا
*��7ت

ا��رس �F3b/��!��ا#)�c�)وa��$;?�'jن�  ).ة(��ا�0ةا#�8وقا#�8د�+?jنا�)

ا��رس �F'0ا#	:�أ�$�ء) ة(د�0Fzدا+!'!��ا#)+!�'�  .ا#

 ��دة�����تو�
���ت��ا��!"�#�$%
�!�تا()�'�ل"��+!,��ا#+-�  :ا#

1- /L�وا#)%+!?dn�#r�w�  :ا�!�Rقا#

 ���
و� ���ت��ا� �!"�#�$%
 �'�ل()�? r�w�ا# ا�!�Rق klأو� ت#	��ارد'�# FRأ� �!q�(# ا#)�ر�� ��

 ���cةde<أ ��5uو +L�?dn#ا�N��) .  : 10ا��0�#+ ا��دة 
��ل،�و ���ت��ا� �"!�ت#�$%
 119ا()�'�ل/�

120ا�!�Rقوا��د
jن ).121و

2- J��B�?GENIE :  

J��B�?de(�fGENIE # ���
���تو���ا��!"�#�$%
�!'�?��-�بت)�!��ا#)�� �رش�#+�p!��اaر��E�اأح�

r�w�" ا# x'b�#ا ا#�ي" 2013ا�-�بFc�)�< �!"�#�ا#)%$ �7ه ا()�'�ل �ا(`+? �'�ت�
j:2نا#) ��Nفإ��

 ا�)Yك إ���� ا��رس، F3b /� �'د��ا>)!%!+�و,�#)���jنا�) ،x'b�#ا a'(*�ا �� Hد��"�� �!"�#�$%(�# F�"

 ���
و� ���ت��ا� �!"�#�$%
ت ؛ +L�E�#ا +!'$(�# ���2� ا#)%>'� +��ا�$� ��b �� ا�-�ب F�"+!"�#�$

+L��5uا .  

:'z �W0 ا��Eوع �7ا|%
��+ ا#)*��j: ��2ور �L�`
و +!'b�#ا ا��اردdj��
و ،/L�وا#)% ا#)2)!+، وا�3#!+

 ���
���تو���ا��!"�#�$%
تا()�'��ت���!��ا#)�!"�#��jن#��ها#)%$'�ا�:)/�ا#	!�دةZL���L�	
و

+!�و�2+L��"��قde0.  

  

  

                                                           
�ة ا
	زار�� ر��  -1��
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����� �� ا
�����ت 2011أ����  ���28ر��  66ا
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3- ا#��,!+ا���Nج��دة+-�# :  

و,$�ء أ(:� ���2
 �� ،Z�`$� �W!7X(#ا �يB�R#وا @�0ادي �يB�R#ا xp�:�? +!,��ا# +-�ا# ���Nج �ن%# ا0)�3را

+!��0+!��q��،x��-�اa'(*'�#��3تا#)$'!+ا�:)�ا�+`(��'jنو>�ا�ح�"�توا�E-��تا�)/�،�
��8دا

*�ا�:)'� FpE;#�? �:;
 ا#)`�ر +���)+L�?dn#ا ا#)�"�NOت و�!	+ � ن ،�!"�#�وا#)%$ ���وا# +���ا� ��ت'(

��Lت(:� �3¡ إ��B�pت ¢!;� �!NO"�
 إ�wرا FpEh ��� �%jن:#�? +!,��ا# +-�ا# ?)�ر�� +G�£uا Jا�de#وا

+!,��ا#+-�
�ر����دةا#�����تو�
���ت��ا��!"�#�$%
ا()¥�ام+`Eوأ�.  

��y2(:f ا#:!�ق �7ا روا���7،و�� �q��و,) +!���ا� �رةR#�?�j'(��¡�]uا���ا# �ن< +!,��ا# +-�ا# ��Nج

،/L�'(:��رو
*�د`
/�+���ا�a3`��'0Yy�،�NO�0�ل�]uاوا�E;Bرآ#!�ت،�NO#إ�لG�ا#F3)�ع$
و

�¥Lو +!���ا� �N§�3Kر إ�3Pع إ�� F!�ا �N��# F'%� �� إ�� ح�"+ �� �'jن�ا�) � ن U#�#و�W0 @�3bل �N��# Z

+!'!��ا#) +`E�_و -ا�j��yن ���� @?�ا¨� F0�8(#وا +!'��. ا#)�� ���ت��ا� �!"�#�$%
 إد��ج أن UPو�

�ا>�ا�:)*�ات
�N©!#�'P��+L�?dn#ا+!�'�ا#F�*�(!�ق���7اا#��فZ	2�أن�BXP/�ا#)�ر��+!�'0

وا#���ا>)!%!+ا+!"�Kوا#3!�ا+!'���8¡��ا#���ا#�rs#.  

أ�7اف 
�ر����دة�����تو�
���ت���"!�تا�#�$%
ا#��,!+إد��ج+-� : ا#

��:f���تو�
���تإد��ج��ا��!"�#�$%
+!,��ا#+-�
�ر��ا#����Z!	2
/�+0�_�7اف�*'�N��:  

و@دراك � ا��8# �ى(:� �W0 +!,��ا# +-�ا# ��دة �� ���ا�) �ى(:� 
j:2نا�*�دة، �!7�8'�# rl{]uا

 و_�pPل +!2!¡�ا#) ا#�(�م �م	
 ا��Rل-ح!1 F!�) �W0-+,�ا�%) +-�ا# ¢!¡�
 �� �7م ?�ور

��)�#�b����'��	
ا#	�ا�0و�!:�
��+L�-�ا#�Bاde#ا�7�:h�'<،���('� ؛#

� �%�$��'�،����لا�)!�a3Eو�،dj%8(#اdjR�a('و��!E��ي-#���hdj��
ا#�روس����W0إ�*�?�

�ل wأ_ذ�7نdn8#ة��أ���7ª!)�
و،+L��$#ا+L�-�  ؛ا#

� ���ا�)�!2'?+�ذاتا#�x��(%#اFGا�  ؛إB'�ء>���8تا#)

� �!<dn#واF!�وا#)2+Bر�	�ا>���8ت�L�`
  ؛

� Z!:�
���(<،+-��ما#�0دروس��+G�zا#��دف،�W0�8(#واxhا#�ا���ا#)+G�����ا�)¢$�F'5uا

ا#	�اءة+0�)+!'$
�'�ت،وp#وا�N§د��7و"djKوZc���ا#�j�*
  ؛و

� �(����FL�2
������bرةا�)aر� x'��ا#)�b�أوا�+"�]uاح:�،�zآإ��FpP/�+L�-�  ؛ا#

�  ا�)���ة +!'b�#ا ا��ارد /� و�()�8دة ،Fbأ وإ��B�pت ob�? +!'!��ا#) _�7اف Z!	2
 )
`3!	�ت

(%�# +!'bرFpPو ��2!]«
و ا#$��ص �� +L�-�ا# _z`�ء وا>;�Eف ا�	�وءة، �ص�$�# +!# +?�

�'�دة#اu£�د�++!*�de#اوا#)`3!	�ت�Bاde#ا/�U#ذdjKو+#�%E�اdjK   ؛)ا#$��ص

و@�Eـ�ء �dj3��نا#)%���+G�z،+Lر�p(?و��'jن@?�ا0!+��'�توا�)��bراتا�)+!'$
  ؛
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� ���ا�) �:��0ة �-�ا# ا���رات ���h �,�ت�G 
*�وز �W0+!cا�	ا# ا���رات �N�� +G�z ،+L+!�!�وا#)2

+�dj3�)F!3bوا#(/�ا�)	��+،+!"�#�ا#)%$Fc�)�ا#/�+!�'��()�8دةا#ZL�w/0 :+L�-�ا�¥�?�ا#

1وا#�de*!�توا#)`3!	�تاu£�د�+#��ها���رات��]uا�ي-��با#)�]u؛.).وا  

� ?�ور��رس�ر
	�ء�W�إ�����P) ة(ا8#+!,��ا#+-�) ة(ا#Fzدا+!�ا#)0�8+!'!��ا#)+`E�°#�"�و�

و�zر"�F�8#؛ا  

� xhا#�ا���ا#)|L|�hوا#�ا$7+،���
j:2ن�wقا#)�ر��وا#)Yzل/�
�ر��ا��دة�L�`
 dj?�
وح:/

5�دةا�uاZ!	2
ا��اردوا�*��دات،و�!P�
و،xp!(<ا#���ا�دةا#|�/E�. 

أ7'!+ 
�ر����دة�����تو�
���ت���"!�تا�#�$%
ا#��,!+إد��ج+-� : ا#

�cا�@��B�pتاdj3%#ةوا8#/��!8(:h�ر'�أر"�ءا�de0+!]uا
�ر��ا#�-�ت��ا��)'�ة+R��]uاإنا#`�ق

�7���
rs#ا+'5uتا���
���تو���ا��!"�#�$%
، "�#��'�ل�7ها#)%$()��+!,��ا#+-�
�ر��ا#���! F�:f

ا��رس�W0)ة:(  

� +L�-�ا# ا#�de*!�ت �!q�
de0 و@��Eء،dj3�وا#) +-�ا# �م�0 x��%� �� +G�z ،�W0�8(#ا F'�ا#

 Y:Vوإ"�اءا#)`3!	�ت،+L�ا#	�ا�0ا2$#�L�	
ا>;:�بو��+!�و>�اا��و�Bت)ا#0�8(،+!0�¡�و�+

 ��*� ¢!;
 rs#اا���ر @�c�E!+،ا�8)�ح+ ا���رات وا>;:�ب _��pر، و#)�3دلdj3�(�# أرح� F	Gو

�!#X(#واا#%)�?+��+±P�$#ا  .ا��ا�7

>'�Eوع �F��p(��ي-#��Eوع�W0F'�و�b+: ا#+�b+c��²!£^
 .�bاءةو

� +��N©:�ا+L�-�ا#%���8توا���راتا#dj-(?dj-(
،+���p(و�+'5³��F'0��0ت'*�/L�%
. 

� B�pإ� +-�ا# �م�0 �ن%'? +	��ا�) +!'L�ا#)	 �!�ت'�إB*�زا# +! ) �ي-�ا# ) ا#�رس+bود +)Y:و� �!Bآ

ob���5وا#uا��اb)��دa�+!#�0. 

� a"و���وو(!�P��+8�?����!�تا#)'0 .?$�ء

� +L�-�ا#$��صو,$�ءا#�روسا#F!�2
��،FـRأ�+!�0�8
�'jنو¡'�ن��Eر>+�اB;�3ها�)�P... 

� !'$
 �'jن�('�# +L�-�ا# ا���رات +) –�()'�عrµ8E#اdj3�–ا#)x��(%#اdj3�-ا#) ا#$��ص ) �bاءة

Fc�)�ا# ���ه
 �� a� klm�'(� ��0ي FpEV در��� /� +!'b�#ا �)*�دة وا��ارد ���ت��� )�(<

+!Bوdn%#إ-+L�-#�"����0تو�)��–+L�2B�ا�0?!��Bتb–+!'L�	
+L�-#�Bا�?. (.��aو��3�`(�

���ا�)�!2�-+��0-F-E#ا�ص-و(�ق�£uاو"��W0-. 

�  ��2!;
 rs#ا +R��]uا ا#)	$!�ت /� +�ا#�ا( +!�'�ا# و�
���ت�()�8دة ���ت��ا� �!"�#�$%
       

�ص�$�# +!# +5u����� ،+8�ا�¥) �N§�	!3`
وا��`^[�ت-و _#�8ظ x���� /0 ا8#�ري - ا123#

ا2$#�يواZ!b�(#اx·Y�@و����#-����Kا��-@�0اب!�3M3#ا̧#�8ت-ا123# وا�/Lا#�واو�!��
-
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و_د?�ء ��اءE#ا و
�ا"� ا�%)�3ت ���رس آ#!�-ا()��اض ا²$# F!%Eh-�W0 �'(�f ا#�ي ا#)^£!²

ا#�ا�cة+!
�����ا#)	$!�تا�/��7djKو²$�#Z!'� .2ا��8#ا#

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

اللغة  –المؤتمر السنوي الثاني ) أنشطته وتكنولوجيا التعليم  –تحديث طرائق تعليم اللغة العربية ( رضوان الدبسي 2
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I.  
���تا()�'�ل�*��ت� ���ت��ا� �!"�#�$%
 ��دة 
�ر�� ��+-�ا#

+!,��  :ا#

1. +����ا�/0 �*�لا123#

�'�ل� ()�º�Kا#3!�ا

#+!'b�#ا�ارد'�  
ا�$�(3++!'b�#ا  ا��ارد

�c�q�ا#

+!"�Kا#3!�ا  

�!q���Lتا#)(:�        

ا�'%$+�
  و�*��

أ�pPل

�!q�  ا#)

 ا123#/0

���ت��  :ا�

  :_ول ا#$'�ذج

���ت��� /0 ا123#

�ع¡�� @(Yم" XEVن

F8`#ا –" وح	�ق

@��Eء.م( و dj3�–ا#)

Z!��ا#) -���2رة

�يإ�0ادي1سB��(  

x��R#ا  :ا#$'�ذج

 /0 �8�م"ا123#�

و_Y0م اu[�ا�+

ا#��/ /L�%8�وا

 +!y	#ا «�Nه �ا�-Eا� "

-ا#$��ص.م(  –

/اu[�ا�+�� رأي

– 1س-اu[�ا�+

�م�0�Lر�#���?(  

 

 

  

 ����2تا123#

  

  

 

 

  

+���P+L�,�
+0�)��  

  .أدواتو����2تا123#

  

  

��yءdj��


�0�:f�����

���إB*�ز�W0

x	cو��.  

  

  

  

  

��yءdj��


      �()%�Eف

�8�ماu[�ا�+�.  

  

(?$�ءا#�رس+!�و¡

+!��E%()ا.(  

�L�  ).@"'���)ا#(	

  

  

  

  

�W3	#ا  .@�0اد

(?$�ءا#�رس+!�و¡

  ).�Y`Bق

 

  

��0ت�*'/

F�/0Z:��

+Pور.  

  

  

  

  

  .��دي
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2.  $56!�تا�و ا�7�8!��*�لا>;:�ب

�'�ل� ()�º�Kا#3!�ا

#+!'b�#ا�ارد'�  

+!'b�#اا��ارد

  ا�$�(3+

�c�q�ا#

+!"�Kا#3!�ا  

�!q���Lتا#)(:�        

ا�'%$+�
  و�*��

أ�pPل

�!q�  ا#)

  �>;:�ب

  :ا#$'�ذج_ول 

7�G�$0و���pP+G��	#ا��فh�

و@( dj3�-��Eءا#)@B)�ج ���رة

x8]«#ا-�يإ�0ادي– 1سB��(  

x��R#ا  :ا#$'�ذج

  ا#�ـــــ�د

�ي (-�ا# 1س-ا#�رس�Lر�#���?

�م�0(  

  

x'��	
-�0ض�رG

�¥)�رة+G��	#.  

  

��د(��ي-#?��Bم

�c�)�  .ا#

���(�#+!�0�8
+±M?

xhا#�ا.  

  

Z��(
�`!�ت����	


+G��	#ا�G�$�V

+L�3رz@.  

  

h�W0�8
�!��.  

���(�#���ا�)�j82


xhا#�ا.  

+!�0�8
/Lر�'
dj��
.  

  

( ?$�ءا#�رس+!�و¡

  )ا()%�Eف

r�L�ا#)%�L�  .ا#)	

  

(?$�ءا#�رس+!�و¡

  )�()%�Eف

r�L�ا#)%�L�ا#)	

  .و@"'���

  

xر��Eh�¨�'".  

  

  

  ."'�¨�/ ��دي

 *�ل@B)�جو@?�اع� .3

�'�ل� ()�º�Kا#3!�ا

#!'b�#ا�ارد'�+  
ا�$�(3++!'b�#ا  ا��ارد

�c�q�ا#

+!"�Kا#3!�ا  

�!q���Lتا#)(:�        

ا�'%$+�
  و�*��

أ�pPل

�!q�  ا#)

  @B)�جو@?�اع

  :ا#$'�ذج_ول 

/� أو +3!5½ +�b إ��Eء

x'��  اu£!�لا#

) @��Eء و dj3����رة-ا#)

و@?�اعF!¥(#3س- ا�يB��

  )إ�0ادي

x��R#ا  :ا#$'�ذج

 ح�ل���رة +b�`? إ�0اد

x·�'$M)�L�P  

@��Eء( و dj3�2س-ا#)

�Lر�#���?-+!'��ا#U#�:�ا(  

  

ا#��ر +5u���  .?��Bم

�ا8#!��+5u���  .?��Bم

ا#$��ص�L�2
  .?��Bم

  

�ا8#!���L�2
  .?��Bم

���(�#+!�0�8
+±M?

xhا#�ا.  

  

��دh��yءdj��


#¾?�اع�c�)�ا#

F!¥(#ا  .و

  

�W0�8
�!��h.  

إ��رةا���(�

و ���(�#
�j82ه

xhا#�ا.  

  

و@B)�ج�!<dn#ا+!�  .و¡

r�L�ا#)%�L�ا#)	

  .و@"'���

  

Z!3`(#ا+!�و¡

  .و@B)�ج

  

  .ور�Pت/ ��دي

  

  

  

  .ور�Pت/ ��دي
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وا#; .4FGا� رك��E*�لا#)

�'�ل� ()�º�Kا#3!�ا

#+!'b�#ا�ارد'�  
ا�$�(3++!'b�#ا  ا��ارد

�c�q�ا#

+!"�Kا#3!�ا  

q���Lتا#)(:��!        

ا�'%$+�
  و�*��

أ�pPل

�!q�  ا#)

وا#;�EركFGا�  ا#)

  :ا#$'�ذج_ول 

 Fc�)�#ا +?�(< ���رة

�N»FGا�  وا#)

@��Eء( و dj3� 1س-ا#)

–�يإ�0اديB��(  

  

x��R#ا  :ا#$'�ذج

�º�5¿²B  إB)�ج

 ) @��Eء و dj3�–ا#)

  )"�ع�dnEكآداب

  

  

  

ا#	:�+Bو��  

+L�?dn#ا  ا�$)���ت

�de#اxو�dn%#@�.  

  

  

  

و +!
�G  .�B!+��2د��ت

ا#	:�+Bو��.  

xو�dn%#@��de#ا.  

FGا�ا#)abا��

�¨�'("�.  

  

  

��yءdj��


�)�	
#)�3دلو

?jنFc�)�#ا

�'jن،�    ا�)

و?jنو �N�!,

  .��ر(��

  

��yءdj��


�)�3دل#       ?jن

�'jن�  .ا�)

  

  

  

  

  

Z!3`(#ا +!�و¡

  .و@B)�ج

  

  

  

  

B@+!�  .)�جو¡

  

  

  ."'�¨�/ ��دي

  

  

  

  

  

  .�Ehر�x/ ��دي
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II. � ��د	�ج ��ا����� ������ر����ت ����و"! ��تأ	 �ا%$��	�ت ������&!�

  :ا��.��ا�$-,�+*�!�ر()�	�دة�

1. J��
+!"�Kا�!?��7تLر�$M)�"�NOت�0Hاد
���تإر�Pداتو��ا��!"�#�$%


 : و�
���ت

 !?�Lر�$M)�0Hاد+!)�)_Fاح��ا�º�Kا�: 

J���x'��hx'!��h���تو�
���ت2B)�جBH*�ز��Eط��ا��!"�#�$%
ÁÂ!N§Yzل�N»�Pdn:�ZL�w+bور

�'jن�ا�) a� . وإB*ـ�زا#��EطFاح�� �'z �� �º�Kا#3!�ا �Lر�$M:#ا 0Hـ�اد ا#%deى Fاح��اإ�*�ز /%'Lو

. أ(�(!+Fاح��اا#)�#!+�7ه+w�`£uاÃÄ�
  :و

 - أ+�  :ا#)2�!��Fح

 F!�2
²!£Å;#ا+!�  و¡

وا#	�ة#�ى��y#ا�	Bو����,�تا#)�Gو���2ح�"!�ت
de0+!�¡�ا#F!�2
�'jنا�(�،Jc�(B�W0ا0)'�دا

ا#:�?	++L�?dn#او�GYzتا#)*�رب+!'!��ا#)+`E�°#���'"@�L�  .ا#)	

'b�#ا�c�)�#�?ا��ادإK$�ؤ�7+!�¡�و�/ا#F'��*�لا#/�Z�`$B+!.  
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  ؟ا��ذ -

�()¥�اج �jن،� �ى(:'? Z��ا�) ا��دة ���Nج F��P F!�2
و +�28(� +���ا"+!'��ا#) +!'!��ا#) aw�	�ا 

FpP�W0�W0�8(#ا�'�ل()Y#+��اردوا�*|وءاتوا#8	�اتا#	�?��ا#�)��دةc�)�.  

J���اx'!��ا#��Eطا#)/�_�7افا�)��zة+K�!Gو���2ا#%���8ت
  ����ت#)%$��ا��!"�
���تو #��'?،

 �5³�� ?'�دة +G�£uا ا#�('!+ +L�?dn#ا وا#)�"�NOت Jا�de#وا+!,��ا# +-�ا#Jc�(Bو klm�'(Lو ا�*�ل، �7ا ��

���2اu[�"!�ت
+�  . ��ح

 �(� U#ذ ��V�عB ���2
 a� و�
���ت، ���ت��ا� �!"�#�$%(? �	dnن x'��h x'!��h ��Eط ��Eوع اB)	�ء

 �إB*�زه،ا#)%$ab�ا#��Eطا�)��د�*���L�Brs#ا�!"�#  

  �/؟ -

+��N©:�ا ا±8#+ �Gو : ����ا� ا�:)�ى وا���ري، �0د ا#:/، ،�!"�#�ا#)%$ �� ا#)�%2 �ى(:�'��jنا�)��

  ...ا#�-+ ،G�z+ح)!�"�تا�0د��نأمذووا#	:�،

؟ -�!<  

��8¡��ا�2!�rs#ا���2ا��اردواu[�ود
ا#�رس: +0�b،��دةا#(�ا#	�0+���
��Eوعا�¸(:+،،�c�)�

ا�:��0ة+L�E�#ا  .ا��ارد

�0مFpEV�Gو   : #ـا#)��ر_و��

• +!"�Kا#3!�اا#��م#°: ا�56$!+FpE#و ا+`Eت��NO"�  ؛ا#)

•   .�dj)_+`Eورة

 @Yzل/�7/0+?�"� _�^£²هa¡و�È(��+�±)  ��(¥����Eط#x'!���)*�وز28G+ا#)�،+bد���ا��

�wف/��!�ذ�%/أنإويdezةذ É£�صأ0/�U#أ/�Z	2(#اF"�(!حYGو��ى���   .�Yء�)��7Êافا#)

ا#)��ر   -  ب+�   :��ح

ا#��Eطوأ�$�ءهو��F3b����
+]Äوا+LرؤZو�،x'��hx'!��h(!�ق/'¡���Eط#�ر�
a¡ه و��V .  

�y(	�ا�G�YGح!)�ا#o�R�او  ا���ت��ا����'"�
rs#أ ��ا#)2�!Fح�$�ء+�.  

 F!�8(?�Lر�$M:#ا+?�(< :  

   ؛ا#)	���ا#��م -
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- +!'b�#وا   ؛ا��اردا#���ا>)!%!+

- +!�   ؛ا�%;:�3تا#	3

  ؛ا#:djورة -

��w�Lقا#)	 -. 

��0اد -  ت+�  :��ح

ا+��7ها��ح�"�(:hذ�¥
ا3#!��Lر�$M:#اإB*�ز+!�'0BH*�ح+Lور�y#ا
�3Mتdn#وا�اء�ح)!��wت)،�º�Kا

��اتا#)	$!+أو��?�N��+	���'jنأو ا�)�?���رسوا�)+G�£uا Fـ'�  ).0�bـ+ا#�رس�Rـ�y8?)Yءا#

 +Lور�y#اا��اردdjy2
:  

�ارد -� +!"�Kا�!?) ����"!+��ت،���درا�Kا�!?Zcو��...(  ؛

- +!'bر�ارد� )،�Bر ?�ا�G، ��7ت�)���2ت�Yش،��!�،+!�0�8
|cروا(...  ؛

- +!%!;:M"�#  ؛ أدوات

� +!#����W0�%]^#���2�¸�Pات
� ا#Lر�$M:  ؛

دوات_ �0ادإ � �Lر�$M:#ا�L�	
/�/%'
rs#ا+Lور�y#ا  ؛

�'jنأ�0ادإ ��ا�)�L�	
( دوات�L�وا#)	r�L�ا#)%�L�  ؛)"'���@ ا#)	

� Zه�7أ��7+�إا��ح+£³�+و#!أ�0اد�Lر�$M:#ا��Bت%�
deز.  

إ�0اد/%'Lو�W���/'y(
+Lور�y#ا�G�$�ا#F�+L|7�"/�Z	2(#ا+2c�:  

- �����'�رس!ا���رفا�#+!
� :  

xh�NO�أن��ا¨��È3��: 

�ن  •%
ا�	dnحأن�Lر�$M:#ا�!8$(# ؛���!+

• ��ه���راo2
ا��رسay��$0أن�عإ#!�"��# ��y(bء؛�:��0ا

ح� •��+��ح)!��wتا#)	$!+ا��3#�¥(�ا#�yورةأواu[�"+أن+#. 

�'jن -�('�#+!
�����  :ا���رفا�

ا��رس •�y2(:f، حdn	�ا�Lر�$M:#ا�'jن�(;R'�ر�7 ،#y'�نB*�ح�#�ىا�)+!�����رف����
أن

ا��#J���ا���Eط#ا#��ديdj:#ت���
����تو��ا��!"�#�$%( ؛
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��ر  •�+L�	
وF!7X(#�'jن���ىح�"+ا�)+b�?BH*�زا#��Eطأو��2د+Lور�y#ا+!
�����ا����

�N»�W3	#ا�7dj<�
 .�*�د

��yءا#	:ـ� -dj?�
:  

• ��3
 ،FRأ� FpEV �NÌ�y�وا(;R'�ر ا#�رس +0�b +±!N§و �!'�(# �	3:� �را�
 ا��رس ��2د

�(,�*(#F�8#ا+!G��£uو+!B!�ا�؛ ا 

• ��'jن�ا�)aز��(?�ما��رس	-�W3bFpEV-��0ت'*����2أدوار�7إ��
a�+'5³��F'0) .إذا

��0ت'*��'jنإ���ا�)�!:	
rlÍ(	
ا#��Eط+�!3woB�� .( 

  :ا#)*��jاتوا���اتوا���درا��ا�	+BH*�زا#��Eط -

• �c�)�_دواتوا���اتوا���درا�)��دةا#F�ا��رس��f  ؛ا#Yز�+BH*�حا#��Eط

• /��<X(��N©!حYG�0دFpEV،Yzلا#)*�,+ا#	3�!+وذ#/�U؛ 

• ab�(�djKFpE�ح�#+ح�وث�wرئأو��F��?��Eطab�
F!3b/�+!w�!(ح�@"�اءات�¥(�.  

ا#)$8!  -  ث+�  :)ا#)`Z!3( ���ح

  :�0ادا#��Eطإ 

• �اF�8#د��جH ا#)¥`!+*��?��ا#|��rاu: ا#��Eط�j]...  

#إ •dj?�
�/�0اد/%'��:	� djwX
F'���قا#F؛�  

• 2
�jنأ���z�(�اF���( دوار�  ....)ا��رس،ا�)

  :B*�زا#��Eطإ 

�"!�اz)!�را# •#�$%(B*�ز H ا�$�(3+!8$
�و�Lر�$M:#ا�ات`z. 

وا#)	��L  - ج+�ا��ا"+� :��ح

+�و��ا" ا��`!�ت F!�2
و �Gر�7 ا#��ف+�ا��ا" إ�� �2)�ج ��  �أ�/Lر�$M:#ا �ى(:� 
j:2ن F".|*$�

�'L�	
ا��رسY��P�$M:�� ر #L��	?�`
أ�$ـ�ء��ح�ــ+@B*�ز،وL	�رن��ى+�ا��8$ا(;$�داإ��ا�Yح��تا�5³

�Lر�$M:#ا���اء)��'0�#ا#	�ة���2و�$0B	ـ!]«(#��y#ا�B	ـ�W0�فb�ا#a�_�7افا�:`�ة،a�

�'jن��%;:�3تا�)��  .ا��8$أو
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 $M:#اBH*�ح+G�z¢c��Bو�"�NOت
�º�Kا#3!�ا�Lر�:  

���تو�
���ت ���ا��!"�#�$%
J����º�Kا�!?�Lر�$M)إ�0ادZ�`$�أن/%'� rÐ�
+`!:V�%�ة/�

����ا� ���!�2
 �� +��y� +'!b Z	2
و أح:/، ��� �W0 �7�0�:hو �'jن�ا�) ح�"!�ت�N�L�%
و

�ص�£uاو"��W0xhا#�ا ؛

ا3# � ��7تLر�$M:#ا aر��E� �رة�? �� 
���ت��ا¨�� �!"�#�$%(# +*��� و¡�!�ت إ�0اد +!"�Kا�!

وأ(�(!ـ� �,��`� ��$0�?)�pرو@?�اع Ñ	3Lو �'jن،�('�# +3:�#�? وأ7'!+ د�#+ ذات ���ت��وا�

!8$
a�|�ا�Lر�$M:#ا�دةوB*�ح"  ؛�ه#y'�ن

� aر��E� إ�wر �� و�
���ت ���ت��ا� �!"�#�$%(# ا���*+ +`E�_ �َ(
، �ا()%�Eفو¡ !�ت،

�اديB ،�!!	
 و¡�!�ت د�0، و¡�!�ت Y0ج، ��0+. إÓu.. .و¡�!�ت ،و,�8+ا�$)	�ة +`E�_ �ن%


?)'%jن+�و@B)�ج >8!dj!-(#واF���وا#)F�وردا8#F�وا8#+<�]uواا�'�ر(+/����  ...ا�)

�اعا� �Bأ�W0ا#)��ف�È3ء���Y����2��ى
و،+!'b�#ا�ارد©'��('�#�N  ؛)ا#	!'+ا�j)+��yن

� +'5³��و+±��p(���0ت'*�Zو��c�)�ا#�رسأوا#	�0+ا�)��دةا#+0�b��F'�ا#/:2(:f؛  

�  �È3�� @ا�:)'� (��P#�cاك �� �'jن�('� +G�z ،�º�Kا#3!�ا�Lر�$M:#ا �!8$
  أ�$�ء 0'�!�ت+!�'0

!"�#�ا���اتا#)%$o!�R
وF!-Eh�)�ا#	�0+ا�)��دةا#��و +،�cdjwX
o2
U#رس ذ��ا�!"�
  ؛و

�  إد��ج +`E�Ê ا�$)�� �L�ا#)	 +!�و�
���ت0' ���ت��ا� �!"�#�$%
��7تLر�$M) �رة�3# أ(�(!+

+!�0��dÔ<أ+!"�K؛?!�ا  

ا � �)�	
ا#)*�رب 
�3دل «�Nف ا��دة �8$# ا��ر(jن �Õ�? a� ا�$*|ة +!"�Kا#3!�ا ��7تLر�$M:# 

Kوإ��'L�	
  ؛$��NÌواde£uاتو

�jLن �?dn#ا ا�jE;8ن �!�$
 �ا� �!"�#�$%
 J��
 +!�L�*
 �درو(��c�8#ة �!��ا#) �� و�
���ت ���ت


�ة�)_. 



 

بسلكي الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي   اللغة العربية الدليل البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس مادة  15 وزارة | 

 التربية الوطنية

 

2. V+!"�Kا�!?��7تLر�$M:#+�R�_Ö������تو�
���ت��ا��!"�#�$%
J��
�يB�R#ا�!��ا#)U�:V+!,��ا#+-�
�ر����دةا#

 :@�0ادي

�Lر�$M:#ا$0�ان�º�Kا#3!�ا :                  @�'�نوآ��رها8$#:!+

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+!"�#�تا#)%$
_دوا

  

��  ا��رس�  ا�)

 

�ب)�]uا.  

�N§�	]^�و+!�  .ا#:3�رةا#)0�8

 .DATASHOW"��ز�0ضا�B�!3#ت

��G  . �bDVDص

+3�  ).اح)!��b DVD )xwرئ_�bاصا#�

+!�  .ا#:3�رةا#)0�8

�W0�8(#ا��  .ا#	
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+!�  .ا#)0�8

oBdnB@+%3P.  
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�ع¡���ي ( ح��1ا#�وح  ا�P²B(  

ا#:$+ا#R#�R+  ا�:)�ى �ي@�0اديB�R#ا�!��ا#)/�  

ا#��,!+  ا#%)ــــــ�ب+-�ا#��  ا�¥)�ر

�N©:�ا�ن   �+ا±8#+'���ي@�0ادي ا�)B�R#ا�!��ا#)/�+R#�R#ا+$:#�?.  

  .ا#	!�@(�Y!+  ا�*|وءة/ا#�ح�ة

�عا#�Eـــــ�طB  xو���h�¨�'".  

�ا#:M$�رLـــ�b1/01  ر  

rlßا#�را�)�  201/..201..  ا�

�L+  ا�¸(:ــــ+B��. ...............+�0اد�@.  

  ...............)ة(_()�ذ  ا(�ا��رس

@B*�زªLر�
25  ��ة@B*ــ�ز  201.../.../...  +	!bد.  

ا#�رس  ا��pن/ا�y8#ء+0�b)+!�0�8
3�رة:V  ).�*�|ة

²£ا#��Eط^�  

  

rs#ا��ي�deز��رP²B
�وق��+R��]uا+!"�#�ا(;R'�را#)	$!�تا#)%$
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+Lور�y#ا  ا���راتا#)	$!+

  

��  ا��رس�  ا�)

ا#��وض+!*��?�'�ل()�?x'��	
 ���رةإB*�ز�0ض

�N§�	]^و�+!�3�رةا#)0�8:#�?–���رة�P)-�ل�'�ل()�?+!�0�8
/Lر�'
���رةإ�0اد

+!*��?اu[�رة�w�`3#ا-�NO�وا#)�%2+!
�ا���8تا#�F!-Eh-���رة���رةإ��Eء

+!B�*�+Bو��.  

  

+!�ا#:3�رةا#)0�8��  .���رةا#%)�?+

ردا#�b'!ـــ+ ا��ا
  

��0�B  +L�%8#ا�N©!%��ا#	!'+ا���y+  ح	�ق��#�'�ا()/�  

�)�ح+ ?��*!+�0ضا#$��ص+!B�*� o$#اde0.  
وإ�3Pعا�!�ل إ��رةا#)%8-dj.  

-أح:/+!�0�8
  .¡'�ن��Eر>+

اu[�رة�w�`3#ا+!*��? 

)HOT.Potatoes( 

���!'2
/%'�+!B�*� 

o$#اde0.  

�ق E�ا�W0�8
�L�	
. 

�'�ت 
j:2ن��دود�+�   .ا#)

+!���+Bو��  

)BLOG( 
ا��رسdj!:hإ��Eءو/�+!B�*�.  

ا#%)�?+وا#)�ا�W0�'jن�ا�)a!5Å;#�'�لد��0+()�?/L�za�F0�8(#واFG�!"�#�$%
���ت��ا�

     .و�
���ت

ا123#+!#Y	()ا+!'$(#|82� dj%8(#وا.  

 

  _7ـــــــ�اف_(�(!ـ+ا�)�zـــــ�ة

 

- �'(0�?��يP²BdjwX
�W0�bدرا����نا�)%�رb'!+أن�c�)و .د

آ��ر@�'�نا8$#:!+ -Ö�V��ف(� .أن

د��$�@(x�Y أن�	�ر -�N»�z|�rs#اا#�وح!+x���  .ا�
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J���ا  ا#��Eط

���تو��ا��!"�#�
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  ا��ة

�!�ت'�ا#dj)  
+!'b�#ا  _دوات
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  د5

  

�!"�(?�نا#��ةا#)	$!+'��ا�)F-Ef      djwX
و

ا��رس/�.  

ا#)	$!+���) ا#��ة F!-E;# �'jن�(�     بF�*Lو

��وا¡ اB)��ر، +!�و¡ �� ��!Xة +!'b�#ا ا��ارد

��ا28�#+ا#:)�ر+!�  .وا"�+ا#:3�رةا#)0�8
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+!�  ا#:3�رةا�y!3#ءا#)0�8
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$0�انا#	�!�ةا#���7ةêحY�  ا#:3�رة��

0�!+ا#)�8 .  

��عا#	�!�ة،�	dnحا�)¡��/0�ن��¡!�ت'�

ا#�8¡!�ت?ـ�و +28G���نأ?�ز�7�5³3�رة:#�

+!�  .ا#)0�8

ا�`�وح++�±)_/0�!�8P3�ن!*�:  

-���	`a؟F��0دأ?!�ت�<ا#$²؟FpE;���

�	`a؟F�+!��b )�W0�8(#ا���'�لا#	()�?.(  

$0�انا#	�!�ة/0ا28�#+ا#:)�رa�����،�	�

��0�¡���'jن?��dnاض�ا�)�#�`�) .�j3ن�7�'<

  ).أY0ه

F��p#�? ا#�رس �ع¡�� ا#	�!�ة /0 �E%�

�Në#�`Lو ا#)	��'!+، ا#��وض +!*��? �ا(`+?

�W0 �0�3
 ا���و¡+ +�±)_ /0 �!�8P +?�"H�?

ا��رس �!� �%2(� FpEV ،+!�ا#)0�8 ا#:3�رة

@�8zء+!$	
  . @��qر/?�0)'�د

+!�  ا#:3�رةا�y!3#ءا#)0�8
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 :-�Gو
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��ي  - E#ا²$�#  .�¸�Pات�'�jة

  

  

  د10

  

  

�ا�)�!*��W0ا�`�وح++�±)_/0�ن'�

+!�  .ا#:3�رةا#)0�8

  

  

+!*��?"- " HOT POTATOES" ?�0)'�د�w�`3#ا

" اu[�رة�N§+!�0�8
+!'L�	
+��`�حا��رسأ(±

xh  :?�Ê(�س

-��دة(�?jنأ��pر/�²$�#+���اB)	�ءا#8%�ةا#

  .�	dnح+

-ا5u$�س/'y(
F'"?jن�j!'(#ا �وأ�zى

�$'y(
.  

- ?jن/���E#ا?jنا#$dÔو+bر��اz)!�ر�¸�Pات

��دة(�  .�	dnح�ت

-��X3¥�ا̧الا�X"�8ة ا#:/0+!0�'5uا+?�"@

+�Y�/�x·ا�E0�bراz)!�ر��V+�±)_G$�وق

  .أر�bم

  

  

+!�  ا#:3�رةا#)0�8

�W0�8(#ا��  .ا#	

اu[�رة"?��*!+�w�`3#ا"  

aVا#�اa`	�ر-: ا�'R;)� /اد�(��-  

�!E�/0oBdnB@+%3P��  ا123#

��0�¡��د��!++!$Kأ  :أو

2'�"أو "@�'�ن"�rÐ$#ا  ��ح

��)و�!�0هللا�WG"،  

��')�	
و�NO�0Z!��  .وا#)

  

"
�ح+(8���ة
 

Fـ�
�zرجا8#
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�'ــــــــــــــــ�ن0ــــــــــــــــ/ا#�Eــــــــــــــــ!�ا�`�ــــــــــــــــ�ب،��23ــــــــــــــــ1ا�)

�N§0�3ـــــــــــــــــــ�`Bاو�N§ح�ـــــــــــــــــــ�Y��نBـــــــــــــــــــ�و�0$ـــــــــــــــــــ�، و

واawـــــــــــــــــ�	�ا�ا(ـــــــــــــــــ`+و�;3ـــــــــــــــــ�د#�ن?�!	ـــــــــــــــــ�ت�(#

+Bو��ا "BLOG" �N»+G�£uا.  

rد��ــــــــــــــ�'ــــــــــــــjن?�#23ــــــــــــــ10ــــــــــــــ/�Eــــــــــــــ!���`�#ــــــــــــــ�ا�)

�0@�'ـــــــــــــــ�نأو�ـــــــــــــــ�حا#�(ـــــــــــــــ�ل_�0ـــــــــــــــ���¡ـــــــــــــــ�

Pـــــــــــــــ%3+dـــــــــــــــe0،��0�!ـــــــــــــــ�و(ـــــــــــــــهللا�WـــــــــــــــG�2'ـــــــــــــــ�

و�(ــــــــــــــــــ)'�عإ#!ــــــــــــــــــ��ــــــــــــــــــ��Eــــــــــــــــــ�ه�ــــــــــــــــــ�،oــــــــــــــــــBdnB@

BLOGا��وBـــــــــــــــــــــــــــ+aـــــــــــــــــــــــــــ�،F�8ـــــــــــــــــــــــــــ#�?اG�£uـــــــــــــــــــــــــــ+

�N§ح�ـــــــــــــــــــ�Y��ـــــــــــــــــــ��	ـــــــــــــــــــ�لو"jـــــــــــــــــــ�0ـــــــــــــــــــ/dـــــــــــــــــــj3�ا#)

`Bوا�N§�0�3.  

�!	ـــــــــــــــــــــــــــــــ�تو�B`0�3ـــــــــــــــــــــــــــــــ�ت�W0ـــــــــــــــــــــــــــــــ�ا#)aـــــــــــــــــــــــــــــــ�`� 

5���و Å�.  

  

�!E��#xh�ا#���  ا�

oBdnB@+%3P  

+!Bوdn%#@+Bو��ا  



 

بسلكي الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي   اللغة العربية الدليل البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس مادة  19 وزارة | 

 التربية الوطنية

 

ا$��
�� ��م.ط
�0 ا���  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

�,�تا��رس�G  حdn	�ا��  ا�0�#��,�تا�)�G  حdn	�ا  ا�0�#

  

�,�تا�Yح�+أ�$�ء�ا#���(¥���ونا��رس
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r��|#ا-x'b�#ا �ى(2��? +�G ذات �,�ت�G -

�(bY0 �� ����ا� �ى(2��? +`3
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+!'b�#ا �ارد��?-+	L�`? +`3
�� �,�ت�G

ا��)'�ة�L�  .ا#)	

  

²bا�ا#$ �0�# �ل�]uا وا#)�dÔات        �	dnح

 Fاح��أوا +�ا��ح و���ل ،+�ا�5³�� ا�$�(3+

�ارد� /� �|م� �'? �'0��و ،F3	�ا�Lر�$M:#ا

#)*�وز +3)�$� +!���� و�j��yن +!'bر

+��,�تا�5³�  . ا#�

  

�� �'jن�ا�) o�"وا rs#ا �,�ت�ا#� F5³f

وا��ارد +!"�#�ا#)%$ _دوات a� ������h

rs#ا+L�-�²ا#bا�و>�اا#$،+!'b�#اوا#)	$!�ت

�غ_�7اف�?دونo#دة،ح��E��ا ?$�ءU#ذو

FR�dj���� �W0 :-�c�)�ا# �$�و#+ �� ا#)�%2

+!'b�#ا –+��N©:�ا�غا#%���8ت�?. ..  

  

  

Jc�($#ا �W0 ?$�ء ا#)�dÔات �0�#�Lر�$M) �	dnح

+�  .ا�5³
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�º�Kا#3!�ا�Lر�$M:#ا$0�ان :                ���ت��ا�/0وا123#Z!��  ا#)

ا#��,!+  ا�ــــــ�دة+-�  .ا#

  .ا#)�ـ3!ـ�و@�Eــ�ء  ا�%ــــــ�ن 

�ع¡�– 2ا#)��!Z  ا�+!	cو����8ت����توإ�0اد��ا�/0  .ا123#

�ي@�0اديا#:$+_و��  ا�:)�ى B�R#ا�!��ا#)/� .  

ا#��,!+  ا#%)ــــــ�ب+-�ا#���cا#�ا.  

+��N©:�ا�ن   ا±8#+'���ي@�0ادي ?�#:$+_و�� ا�)B�R#ا�!��ا#)/�.  

و@�:�B!+  ا�*|وءة/ا#�ح�ة+!$w�  .ا#	!�ا#

�عا#�Eـــــ�طB  �¨�'"/دي��.  

�ا#:M$�رLـــ�b01/3  ر  

rlßا#�را�)�  201/..201..  ا�

�L+  ا�¸(:ــــ+B��. ...............+�0اد�@.  
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@B*�زªLر�
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ا#�yورL+ا���راتا#)	$!+  
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 �0ا#��وض���رةإB*�ز+!*��?�'�ل()�?x'��	
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+!Bوdn%#@+Bو��اde0وا#)	�(��E�#ا  .���رة

  _7ـــــــ�اف_(�(!ــ+ا�)�zـــــ�ة

- �W0�bدرا����نا�)%�@oBdnB ا()�'�ل أن+%3P��أدواتا123#و����2تا123#Ö�V. 

- +!
�3%$�ا#+%3E#ا/��NÌ�	(Bا���تو��ا�a'"�wقÖ�V��ف(� .أن

- $��#�0ا����+أن|L|�h��oBdnB@+%3Pح�لأدوار�!	cو���8��|* .  
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 _دوات

+!"�#�  ا#)%$

��  ا��رس�  ا�)

�ب)�]uا.  

�N§�	]^�و+!�  .ا#:3�رةا#)0�8

 .DATASHOW"��ز�0ضا�B�!3#ت

�د��"� "oBdnB@+%3EV
��لY#.  

��G .USBأو�8)�ح �bDVDص

+3�  ).!�xwاح)(�b DVDرئ_�bاصا#�

  

�ب)�]uا)F�8#ا ).�zرج

+!�  .ا#:3�رةا#)0�8

�W0�8(#ا��  .ا#	

ردا#�b'!ـــ+ ا��ا
  

��0�B  +L�%8#ا�N©!%��ا#	!'+ا���y+  ح	�ق��#�'�ا()/�  

�0ضا#$��ص+!*��? o$#اde0�)�ح++!B�*�.  
-وإ�3Pعا�!�ل dj%8(#ا  .إ��رة

-Eو�،Fyأ��j<�
F"أ/�¢!¡�(�#|%
أح:/��+!�0�8
  .�ر>+

��5uـ+ا#�ــ�ر ��'�ل ?��*!+()���2ودة+!B�*� r��|#ا.  
�روا#�(�م-��#�cY�ا  .ا#��ض

�يا���وض-?dn#ا�ى(2'�#  .@�zاجوا#)$�!�ا�5uاب

ح�ة+!Bوdn%#إ��0ت)��.  
�ح+ا���ر(8�+!B�*� de0�)�ح+

o$#ا.  

a)وا��� وF��P �*�لرح��z)!�ر��'�ا�)*�دة#Zc�����ارا#:�0+ توا#�W0.  

+!���+Bو��  

)BLOG( 
إ�Eــ�ءو /�+!B�*�dj!:h رس��ا.  

FGا�ا#%)�?+وا#)�W0�'jن�ا�)a!5Å;#�'�ل د��0+()�?/L�za�F0�8(#وا�!"�#�$%

���ت�.  

(#|82�ا123#+!#Y	()ا  .#)dj%8او $'!+
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J���ا  ا#��Eط

���تو��ا��!"�#�
���ت#)%$�  
  ا��ة

�!�ت'�ا#dj)  _دوات

+!'b�#ا  ���  ���ما��رس  ���ما�)

_ول a`	�ا:  

ا123#و����2تا123#Fcد�ا()�'�ل

ا123#��oBdnB@+%3EV  

Zc������توا#��ا�/0.  

  

  

  د15

�(�����2تا123#�W0��� �فا�)

  

 

 

   

oBdnB@+%3P�W0ا�8)�ح+ا���ر+!Bوdn%#@��0ت)�B'�ذجا��W0  .و

�����ت�'�نا�$)�	�ما�)���/0123#�?�ن?�ع¡��" و�	��تح�ل

+���ا��E���ودورهoBdnB@ "12?�"F"?�0)'�د��2ك" "ا#:3�رة��

+%3EV+�ا�)�+!�ا#)0�8oBdnB@. 

  

ا123#، Fcد� +2c� +!�ا#)0�8 ا#:3�رة �W0 ا��رس ��ضf

+%3P de0 اu[�ة +!Bوdn%#@ ��0ت)�وا� ا123#، و����2ت

 oBdnB@-�	3:� �NÌ�	(B�? �bم rs#ا -و �N�� واح�ة F� �|ا�� و�deز

��#�'� .�wقا()

Fc�)وو �wق ��ض(:fو  ،Fyأ� +!R2? Jc�(B �W0 �رR�ا#�����L

'$?���ت��ا� إ�� �لG��# ا�:��0ة ا#���ز و ���Yت�# �ذج

�NO��بK��اdjKJc�($#ا
�8ديو،+,��ا�`+!	c���  .ا#

  

�ب)�]uا  

"��ز�0ض

  ا�B�!3#ت

ا#:3�رة

ا�y!3#ء

+!�  ا#)0�8

�د��"� "


��لY#

+%3EV

oBdnB@  

  

  

x��R#اa`	�ا:-و@B)�ج�!<dn#ا-  

xو�dn%#إx	cو������عإB*�ز¡��: ح�ل

"+���ا��E���ودورهoBdnB@"  

  د5

  

"أ(3�ع

 "واح�

�zرج

F�8#ا  

  

/��Pdn:��ب�ا�`x	c���ا#��ا��G�$0/0123#�?�ن'���ما�)	�

�W0�ل�]uا
	$!�ت8�نq��و،�NO�0�ا���hrs#ا�اتا�56$!+`£u�?

ا#:�?	++�YR#ا+!Bوdn%#@Fc�)�ا#��Fyأ�+!R2?Jc�(B.  
  

 ���EونJc�(B+!�ا�8#+Bو��ا8!��8و أ���
��V�Nï�2?$
��'!� 

�ب،�ا�`FpE#�? وإ�zا"��+!$	
�ن_?�2ثا�'�jة?�0)'�د')�	(�و

�P�3�اF��ð(#ا  .ا#;�Eركأو

   

�	?�)�ه���h�'?/��Pdn:�x	cو������'jن? B*�ز�ا�)�#�`�

��123ا#�#¢!
�8�
	$!�تو�اتو`z/�oBdnB@+%3P��x	c�.  

ا#	:�+Bو����ا���8تا�$*|ة�E�إ�����"��.  

�!Bوdn%#إ �رةE��ا +!R23#ا ا���8ت �W0 a�`� ا�Yح��ت و�3Lي

+B�z �� �B�'yو�Y%P ا�)'�jة ?�0Ê'�ل �ه$Lو ا#Yز�+، +!NO"�ا#)

Z!#��  .ا#)

  

�ب)�]uا  

+Bو��

  ا#	:�
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             ا
,��� ا
��(� و ا
�&*(�                :       )&	ان ا
'�&�ر�	 ا
%�$ا#	"�

  .ا��)� ا�,ر.��  �دةــــــا��

  .ا�درس ا��)وي  
نــــــا���


ع�
  .ا���3ر ا����ل و ا���3ر ا����2ل  ا��

  .ا���� ا5و�� �ن ا��,��م ا�4
�وي ا$*دادي  ا����
ى

  .����ذ ا���� ا5و�� إ*دادي  ا���� ا��������

  ا����وءة/�
��ةا
  .ا���
ل ا#���
*� وا��0#
دي:  4ا�و�دة 

��
ع ا��
ر��  �طـــــ�� �*
  . ردي و��


ـــر$# ا��"��ر     

  201/..201..  ا��
&# ا��را&%

  ..........................ا�4
�و�� ا$*داد��   �ــــا��'&�

  ......................) ...........ة(ا5��
ذ   ا&# ا���رس

  د10  �زــ-�ة ا*��  201./.../....  ,�ر + ا*���ز

0
*� ا�درس  ا��.�ء/ا����ن)
7�
  ).��7زة .�.ورة �2
*��� و ����

��ط�  -01/ ا�

  

���رن ا���,�م *�� ��د�د ا���ل ا$*را.� ا����م ���3
9ر 

ل و�
9ط �,��
ا������ وا������2 ��ب ا���
ق ا��)وي .

���*
  .ر2� ���0

  �ةـــــا���
5ا3&�&"ــ� �اف ـــــــا3ھ

  

0
ت .
��;دام و�
9ط ر���0
  . ـ  أن ��,رف ا���,�م *�� طرق ��د�د ا���ل ا$*را.� ا����م .��ب ا���

���*
  .ـ  أن ��دد ا���,�م ا���ل ا$*را.� ���3
9ر ا������2 و ا������  .
��;دام ����� �2
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ت ا����و�و���
ا5دوا

  

  ا���,�م  درسا��

  


7�
  ا��.ورة ا��2
*��� و ����

  .ا��
�وب 

7
ز ا�,رض ا�3و9� �DataShow 

  

  

      ���*
      ا��.ورة ا��2

 
7�
  .و ����

ا��وارد ا�ر��0ـــ� 
  


7
  �و*7�
  ا����� ا��3
 � �ن ا��,�


دة .ر�
م �
  ا��)� ا�,ر.��

��ك ا�4
�وي 
  ا$*دادي

  

أ�و.�  ��د�م -ا;��
ر ا�و0ت وا��7د
��و�&  - د���0 ;
��� �ن ا5;ط
ء

ا�����?  -ا��4�5  � ظرف و��ز
  .ا��2
*�� ا�ذا��

  

  

  

  ا��7
رات ا������ ا�3رور��

  

  ا���,�م  ا��درس

  

7�
7
رة ا��,�
ل ا��.ورة ا��2
*��� و �����.  

7
رة ا��;دام ا��
�وب�.  

��2?  -��)��@ -�4.��@: ا��2
*�� .ر�
م .
� ا#��)
ل�7
رة 
 @�
  ..�2,�ل ���زا�@ ا������  –���و�

  

  


7�
7
رة ا��,�
ل ا��.ورة ا��2
*��� و �����.  
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��ط ا���-6 �  ا�

9"� ا��18
-�ت و�
�  ا:,;�:ت���

  ا���ة
ا3دوات   &"> ا�1�8"�ت

7
م ا��درس  �7
م ا���,�م  ا�>$�"��  

 

 

  :ا
�0/. ا-ول  
)1�%/�
 )ا

 ���'

�,��5� 34$�$ ا
��3 ا2)�ا�� ا
��)*&�
  د 10  .���8م 4*�)��  ����7$ام  ا
��(�� و ا

   


ل �,��
��دد ا���,�م ا����ذب ا���ل ا$*را.� ا����م .
ا���م ا��2
*�� ����3را ����.
�@  � �ر��� ا�����ل 

 ��0
  .و ا���

��.
  .�,�ل أ�و.�@ ا*��
دا *�� ا��وا*د ا��

  
  .�,رض ا���ر�ن ا��ط.��� و �و3? ا��ط�وب

ذب .,ض ا���,���ن ���د�د 4م �,��ل ا���ل ا$*را.� ���
ا����م ����3ر ا����ل و ا���3ر ا����2ل ��ب 

  .ا���
ق ا��)وي 

�دو�
 إ�� ا����2  ا��درس ، ��را��,��ل وا���
��0.,د 
�2  *�� ا��ل ا����?�
  .ا��وا��� ا��

  


�وب�  

ا��.ورة 
���*
  ا��2

ا���م 

*��ا��2.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  



 

بسلكي الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي   اللغة العربية الدليل البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس مادة  26 وزارة | 

 التربية الوطنية

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

  

  ).ح� >�%�( �;� و ���34 8: ��ا�5 / �39�ة                             :ا
'�&�ر�	 ا
%�$ا#	"�  )&	ان 


ـــر$# ا��"��ر     

  201/..201..  ا��
&# ا��را&%

  .......... $*داد��ا�4
�و�� ا  �ــــا��'&�

  ..................)ة(ا5��
ذ   ا&# ا���رس

  .د���0 25  �زــ�ة ا*��-  201...../.../  ,�ر + ا*���ز

0
*� ا�درس  ا����ن/ا��.�ء )
  ).��7زة .�.ورة �2
*��� و �واز�7

��ط�  -01/ ا�

  
ھذا ا����
ر�و ا�.�داBو�� �وظف ���و�و��
 ا��,�و�
ت               

 �
ة ا��ص و ا#��
#ت .��ل ��س  � �در�ب ا���,�م *��
��

ل أدوات ..��ل �2
*�� ا����وع و����ر  �7@  �را9�ا��,��


  .�ر��0

  ا�1<� ا�8>="�    �دةــــــا��

   .ا��را��9 ا����رة ا���وص  
نــــــا���


ع�
  .�� �,.�  ا��

  . ا�4
��� �ن ا��,��م ا�4
�وي ا$*دادي  ا����
ى

  .ا���� ا�4
��� إ*دادي����ذ   ا���� ا��������

  .ا���
ل ا���
��:  5ا�و�دة   ا����وءة/ا�
��ة

��
ع ا��  . ردي ��
ر��  �طـــــ

  �ةـــــا���
5 ا3&�&"ـ� �افـــــــا3ھ

  


ة ا��ص ا����وع -�
 .أن ��رأ ا���,�م ا��ص  0راءة ����� .��


د و�
9ط ر���0أن � -��*
. 
���� 
 .72م �3
��ن ا��ص  �7

 .��درب *�� ا��,�م ا�ذا�� ا��2
*��أن  -

  .,ر � .;�وص �ظ
ھر ا���ن  � ا��5
ء ا��,.��أن �)�� ر��ده ا��)وي و ا�� -
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ا��وارد ا�ر��0ـــ� 
  
7
  �و*7�
  ا����� ا��3
 � �ن ا��,�


دة ا��)� ا�,ر.��.ر�
م �  

  ��ك ا�4
�وي ا$*دادي

  

��د�م أ�و.� د���0 ;
���  -ا;��
ر ا�و0ت وا��7د
 - ��و�& ا��4�5  � ظرف و��ز -�ن ا5;ط
ء

  .ا�����? ا��2
*�� ا�ذا��

  

ت ا����و�و���
ا5دوا

  

  ا���,�م  ا��درس

  

  .ـ ا��
�وب


7�
  ـ ا��.ورة ا��2
*��� و����


ت �
ـ �7
ز *رض ا�.�
DATASHOW.  

  

���*
  .ا��.ورة ا��2

��*
  .ا���م ا��2

  

 

  

  ا��7
رات ا������ ا�3رور��

  

  ا���,�م  ا��درس

  

ـ �� �7
رة ا#��)
ل ..ر�
م ا��)� ا�,ر. �7
رة ا��,�
ل ا��
�وب ـ
7
رة ا#��)�
7�

ل .
��.ورة ا��2
*��� و����.   

  

7
رة ا���
.�  � ا��.ورة ����*
  .ا��2
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��ط ا���-6 �  ا�

9"� ا��18
-�ت و�
�  ا:,;�:ت���

  ا���ة
ا3دوات   &"> ا�1�8"�ت

7
م ا��درس  �7
م ا���,�م  ا�>$�"��  

  :ا
�0/. ا-ول
�'�
ح� "	ع �39�ة ا
0�اءة ا
&�	ذ"�� 
�&: ا


�� ��)���د B C�9	�4 ذي "	دة " >�%��( 
  .ة�9%� ��8	ذ"� ��اءةو

  

  

  د10

  

����& ا���,�م ���ص ا��را9� ا����� .طر��� ��وذ��� 
.وا�ط� ��.رات �و���، و��
.&  �رات ا��ص وھ� 

���*

  � ا��.ورة ا��2*

*د �.���.  

  

ـ ��رأ ا���,�م ا��ص ����3را �وا�2
ت ا��راءة 
، و���.,
 ا��ص ا��,روض *�� ا��.ورة ا���وذ��� 

���*
 .ا��2

  

  ���*
  .�,رض ا��ص *�� ا��.ورة ا��2


ع إ�� ا��ص ا��را9� ���#
ـ �ط
�ب ا���,�م .
ا����وع، و��رص *�� إ*
دة ����& ا��2رات *ن 
طر�ق .ر���� ا����م  � ا���ف ا��و�� ���
 �زم 

  .ا�5ر ذ�ك

  .0راءة ��
��4 ـ ���دب .,ض ا���,���ن ��راءة ا��ص

  

  ا��
�وب

ا��.ورة 
          ���*
ا��2


  و �واز�7

��.رات 
  �و���
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�8�D
  :ا
�0/. ا
)���3�
  )ا
*;� و ا

-  �%�)
  >�ح ا
�*�دات و ا-
*�ظ ا
- :&
و�%%J   ا
��H�� I ا
3$ث ا
	ارد �� ا

�����

��دة ا
��K ا ��(�*�
 -��)���د ا
%��8م ا
  .ا
'�L ا2)$ادي

  د15

  

���ز ا���,�م ا��ط�وب ، و ��.ث ا$�
.� ا������ 

���ر *�� ا$��و�� ا�زر0
ء ..  

  

  

�,رض ا��درس ا��2ردات ا��راد �2��رھ
 و �ط
�ب 

ا���,���ن .�ذف ���ر�
ت ا��2��ر ا�;
ط�9 وا$.�
ء 

� ا$�
.� ا�������*.  

���ذب .,ض ا���,���ن ��ر.ط .�ن ا��دث و �..@ 

  .��ر ق .
�.ر�
ما*��
دا *�� ا���د ا

  
  

  ا��
�وب
ا��.ورة 
���*
  ا��2

��*
  ا���م ا��2
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 .ا
�$رب )�M ا
	CB:                   )&	ان ا
'�&�ر�	 ا
%�$ا#	"�

 .ا��)� ا�,ر.��    �دةــــــا��


ءـــــر وا$��ــــا��,.�  
نــــــا���. 


ع�
 .ا��درب *�� ا�و�ف  ا��

 .ا���� ا�4
��4 �ن ا��,��م ا�4
�وي ا$*دادي  ا����
ى

 .����ذ ا���� ا�4
��4 إ*دادي  ا���� ا��������

 .ا���
ل ا��3
ري:  3ا�و�دة   ا����وءة/ا�
��ة

��
ع ا��
ر�� ��
*� -   ردي  �طـــــ��. 


  ر$# ا��"��ر ـــ

 201/..201.. ا��
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 ................ *داد��ا�4
�و�� ا$ ا��'&�ــــ�

 )........................ة(ا5��
ذ  ا&# ا���رس

 .د 20 -�ة ا*��ــ�ز 201...../.../ ,�ر + ا*���ز
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 )��7زة .�.ورة �2
*��� و ����

��ط� -01/ ا�

  

ھذا ا����
ر�و ا�.�داBو�� �وظف ���و�و��
 ا��,�و�
ت           
إ��
ب ا���,�م أدوات ا�و�ف و �واده �ن ;�ل  وا#��
#ت  �

��*
 ..ر�
م �2

  �ةـــــا���
5 ا3&�&"ـ� �افـــــــا3ھ

  

 .أن ��,رف ا���,�م �0وات ا�و�ف و �د;��@ -


ل .ر�
م �2
*��  �رةأن ��ون 0
درا *�� �ر��ب ��و�
ت  -�,��
  .و���2 .
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ا��وارد ا�ر��0ـــ� 
  
7
 ا�����  �و*7�
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 � �ن ا��,�


دة ا��)� ا�,ر.��.ر�
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  ��ك ا�4
�وي ا$*دادي

  

��د�م أ�و.� د���0 ;
���  -ا;��
ر ا�و0ت وا��7د
 - ��و�& ا��4�5  � ظرف و��ز -�ن ا5;ط
ء

  .ا�����? ا��2
*�� ا�ذا��

  

ت ا����و�و���
ا5دوا

  

  ا���,�م  ا��درس

  

  .ـ ا��
�وب
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*��� و����
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���*
  .ا��.ورة ا��2
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  ا��7
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  ا���,�م  ا��درس
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ل ..ر�
م ا��)�  �7
رة ا��,�
ل ا��
�وب ـ�
7
ـ �7
رة ا#��)ا�,ر.�� �

ل .
��.ورة ا��2
*��� و����.   

  
  

7
رة ا���
.�  � ا��.ورة ����*
  .ا��2

��ط ا����ا3دوات   &"> ا�1�8"�ت  ا���ة  -6 ا�
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إ�&�د ا

  .9	رد ر���

  

  د10

  

�3& ا���,�م ا5و�
ف  � �و7,3
 ا����م و ذ�ك 
.Gزا��7
 �,�� ا;��
ره، 4م �3)ط *�� أ��و�� 

 .���.�ثا

  

�,رض ا���
ط *�� ا��.ورة ا��2
*��� و�ط
�ب 
 

دة ا5و�
ف ا����ز*� *�� �و7,3*G. ا���,���ن
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  ا��
�وب
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          ���*
ا��2
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  :ا
�0/. ا
 ��*B�8ت �0�ة و	Q9 R�4�4

�����ل 9	رد ر��� 4*�)����.  
  

  

  د 10


�3)ط *�� ���ز ا�. �.
��,�م ا��ط�وب و ��.ث ا$�
  .ا$��و�� ا�زر0
ء 4م �,�ل ا;��
ره

� ا��.ورة ا��2
*��� ،            �3,رض ا���
ط  ر0م �*

دة �ر��ب ��و�
ت ا��2رة *G. @���,�� ب�
و �ط

  .ا�و���2
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ا$��
�� ��م.ط
�0 ا���  

  

 

 

 

  

  

  م ا����رحا�د*  �,و.
ت ا���,�م  ا�د*م ا����رح  �,و.
ت ا��درس

  

�دون ا��درس ���ف ا���و��ت 

�ظ� أ���ء و��د ����ذ ا�����ر�و                �ا��

 -��و��ت �"���: و����!� إ��

 -��و��ت �ر��ط� �����ز ا�ز��#

��و��ت ذات ��� ������وى 

��و��ت �ر��ط� ������وى  -ا�ر'�#

 -ا���ر*# *# (�'�) ����وارد ا�ر'���

� ا��"و�م ��و��ت �ر��ط� �طر�"

  .ا�����دة

  

�"�رح ا���ول �د(م ا��وا'ص                

 ���وا����رات ا���1��، و��دل ا��ر

أوا��را�ل ا������� *# ا�����ر�و 

ا��"�ل، و �د(�) ��� ��زم �ن �وارد 

ر'��� و����2ن ��ر*�� ������ 

  . ���1وز ا���و��ت ا���1��

  

��1ل ا���و��ت ا��# وا1!ت 

���!م �4 ا3دوات ا�������ن *# ��

ا���5و�و��1 وا��وارد وا��"���ت 

ا�ر'���، و5ذا ا��وا'ص ا��6و�� ا��# 

���ت دون ��وغ ا3ھداف ا���7ودة،   

ا���5م  -: و ذ�ك ���ء (�� �����ر ��ل

��وغ  –*# ���و�� ا�و��;ط ا�ر'���  

  ... ا>ھداف 

  

  

�"�رح ����ر�و �د(م ا����رات ���ء 

  .(�� ا����;= ا���1��
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3. V+!"�Kا�!?��7تLر�$M:#+�R�_Ö��يB�R#ا�!��ا#)U�:V+!,��ا#+-�
�ر����دةا#�����تو�
���ت��ا��!"�#�$%
J��


�W!7X(#ا: 

�º�Kا#3!�ا�Lر�$M:#ا  #;:��ـــــ¢ا :$0�ان

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  _7ـــــــ�اف_(�(!ـ+ا�)�zـــــ�ة

- ��ي�bاءة�$56!+انE#اا²$#��� .�	�أا�)

- +!'bر�c�)و?�0)'�د�!�)FpEVا#��#!+�'"��� .أنf:)¥�ج

�8�ما#;:��¢ -���ف(�  .أن

 

  

  

  

  

ا#��,!+   ا�ــــــ�دة+-�  ا#

  . ا#$��ص  ا�%ــــــ�ن 

�ع¡�ا#�-�ر  ا�¢��:h.  

 ��ر�L  ى ا�:)#���?  . _و��

ا#��,!+  ا#%)ــــــ�ب+-�ا#���cا#�ا.  

+��N©:�ا  ا±8#+�Lر�#���?_و���!�Y
-+!'��ا#U#�:�ا.  

ا#���x  ا�*|وءة/ا#�ح�ة��E#ا��+!B�:إ��!b.  

�عا#�Eـــــ�طB  
xر��Eh  .��دي
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�ب)�]uا  .ـ
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oBdnB@+%3P  .ـ

  

3�رةا#)0�8�!+ا:#.  

�W0�8(#ا��  .ا#	

oBdnB@+%3P.  

ردا#�b'!ـــ+ ا��ا
  

��0�B  
�N©!%��ح	�ق

+L�%8#ا  
��#�'�ا()/�+��y�ا  ا#	!'+

�0ضا#$��ص+!*��?      

�)�ح++!B�*�  

o$#اde0  

  

أح:/+!�0�8
  .��Eر>+

+!Bوdn%#@�"��  ا�
�)�ح++!B�*�  

o$#اde0  

 �-�ا#�!G�#ا  .يواz)��را#�obإK$�ء

+!'bر�c�)و�'�ل()�?���ت��ا�/0  .ا123#

xh�G���  

�	�!�ة#  

rlñ£ÉإB)�ج/�

�'�رس#.  

  

�'jنوا()')���0?�#	�اءةا#$'�ذ"!+�اB;�3ها�)�j<�


FــــRأ�FpEV+0�  .ا�:'

+!�ا#:'�c�)�ا#�W0  .�8B)�ح

  

+Lور�y#ا  ا���راتا#)	$!+

  

��  ا��رس�  ا�)

  

ا#��وضا#)	��'!+ـ���رة+!*�de?�بـ���رة�P)-�ل)�]uا���رةا()�'�ل

�N§�	]^و�+!�3�رةا#)0�8:#�?   .�P)-�ل

  

�بو@?�2ر)�]uاا#:3�رةا#)0�8�!+ـ���رةا()¥�ام�����رةا#%)�?+

oBdnB@+%3P�� -xو�dn%#��5ò�ا��  .ا123#
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.(  

��يا�:'�ع،و�2LصE#ا?����Bتإ��ا²$#���ا�)�#�`�ـ
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0�!+ا#)�8     و
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+3��'�تا#�p#اx����/0123#�?�'jن�ا�)�#�`�
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�"ا�2!oBdnB@+%3P��/Lر�E��ا.  

  

�ب)�]uا  

ا#:3�رة

+!�  ا#)0�8

�5ò�ا

xو�dn%#�  


��ل��د���

oBdnB@+%3EV  

 1#�R#اa`	�ا:  
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+!�ا#:3�رةا#)0�8+!*�de?  
  د10

  

�نا�$)�?�ن '���ما�)	� �'�ل()�?ا#��#!+�"��ا�a!`	(?

z،+!�ا#:3�رةا#)0�8+!*�de?a!`	(#ا+!G� ���Nô��y�و

�لا#��#!+	]uا"�ول/�  .ا��pنا�$�(�
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+!�  ا#)0�8
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�ا#:M$�رLـــ�b3/01 ر 

rlßا#�را�)� 201/..201.. ا�

�!+ ا�¸(:ــــ+!7X(#ا+L�B�R#ا................ 

 )........................ة(_()�ذ ا(�ا��رس

@B*�زªLر�
 .د50 ��ة@B*ــ�ز 201.../.../.. 

ا#�رس ا�y8#ء/ا��pن+0�b )�N§�	]^�و+!�0�8
3�رة:V )�*�|ة

²£ا#��Eط^� 

أو �)�8وض# ا#Yز�+ و@"�اءات ا���رات ��(¥� ���ا�) �:;%Lو ��ف(� +� ا�	�?

ح�لx·�Eإ��ع¡��إB)�ج���
�3:;%��'R;:و�،+L��?+!�')�c�)و�'�ل()�?

+R��]uا+!"�#��:;R'�اا#)	$!�تا#)%$+)�'��+!� .و¡

ا#��,!+   ــ�دةا�ــــ+-� .ا#

ـــ�ء  ا�%ــــــ�ن  ـــ�و@�Eــ  .ا#)�3!ـ

�ع¡�
	$!�تا#)�8وضوا�	�?�+  ا�. 

�ر�L  ا�:)�ى #���?+!B�R#ا. 

ا#��,!+  ا#%)ــــــ�ب+-� .�$�را#

+��N©:�ا  ا±8#+�Lر�#���?+!B�R#ا–+!'��ا#U#�:�ا. 

��دو
���2ت  ا�*|وءة/ا#�ح�ةVأ+��� .ا#

Bـــــ�طE�#ا�ع  
-��ديxر��Eh�¨�'". 

  

  

+,��ا�`+!�ا#	3�Lر��  ا�7�8!�وا#)

 

�� ا��رس� ا�)

  

�L��hا#)�8وضـ�L��h ا�	�?�+ـإ"�اءاتو
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 ا#)�8وضوا�	�?�+ـ

  

Z��(
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- +�?�#)�8وضوا�	�?+	��@"�اءاتا�)�W0 .ا#)��ف

?�()�y2را#)	$!�تو@"�اءاتوا#`�قا#Yز�+ـ -+�ا#)�8وضوا�	�?�W0 ا#)�رب
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 �B��0 
�N©!%��ح	�ق
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_دوا
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�� ا��رس� ا�)

  

+!*��?�'�ل()�?x'��	
�بـ���رةإB*�ز�0ض)�]uا���رةا()�'�ل

+Bو��و�^[	�§�Nـ���رةإ��Eء+!�3�رةا#)0�8:#�?ا#��و¡ـ���رة�P)-�ل

+!B�*�–?��ي �õ')�L�P .���رةإ�0اد

  

�W0���رةا#%)�?++Bو�����ع¡��ا#:3�رةا#)0�8�!+ـ���رةإ¡��+

+!Bوdn%#إ-�ب)�]uا .���رةا()¥�ام
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