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مدربة تكنولوجيا التعليم        مدربة تكنولوجيا التعليم        / / أستاذة اللغة العربية   أستاذة اللغة العربية     
جامعة آاليفورنيا سان دياغو       جامعة آاليفورنيا سان دياغو       

جامعة سان دياغو    جامعة سان دياغو    
    مشروع آاليفورنيا للغات االجنبيَّة       مشروع آاليفورنيا للغات االجنبيَّة       

الوظائف  
!إعطاء تعليمات

! حجز غرفة في فندق
!إلقاء خطاب

!لتعريف بالنفس
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 للقيام بالوظيفة يستخدم الطالب نطاق   
واسع من اللغة عن طريق استخدام    

. مهارات لغوية مختلفة من أجل التواصل  
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 طرق التعليم التقليدية تعمد إلى الوظيفة           *
لتعزيز التعليم لقواعد اللغة أو للوائح             

.   المفردات بعد تعليمها للطالب      

 في طريقة التعلم الوظيفي، القيام بالوظيفة           *
هو الوسيلة لتعلم اللغة في إطار واقعي              

وحقيقي مشابه لحيثيات استخدام اللغة في             
.المجتمعات الناطقة بها آلغة أصيلة        

Teaching Technology Solutions 4

CLASSRoad Topic 255 Copyright HADI

CL
AS

SR
oa

d



. هي الجزء األساسي في نشاط التعُلم    الوظيفةفي التعلم الوظيفي، 

هو ُيعتقد بأن الطالب يكتسب المهارات اللغوية بشكل أسرع و أحسن بينما 
! منغمس في القيام بالوظيفة بدون الترآيز على اللغة التي يستخدمها  
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التوصيات التالية  يقترح الكاتب التربوي جون إفنسون    
. إعرض األفكار في مرحلة ما قبل تنفيذ الوظيفة* 
نسِّق بين المستوى اللغوي المطلوب لتنفيذ الوظيفة و مستوى الطالب   *  

. اللغوي 
. قس الحاجة الفكرية المطلوبة لتنفيذ الوظيفة *
.  آن مرنًا بالنسبة لمتطلباتك بالنسبة للوظيفة  * 
.  تنّح جانبا وراقب عن بعد* 
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.   آن مراقبا ومرشدا مثاليا* 
أعِط الطالب الوقت الالزم لتحضير التقرير     *  

. النهائي
. تجنَّب تصحيح األخطاء بشكل علني *  
.  إختر األخطاء التي تريد تصحيحها بحكمة     * 
.   إعرض وظيفة نموذجية للطالب قبل البدء بالعمل  * 
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التكنولوجيا توّفر للمتعلم الفرص للتداول     
باللغة  مع الناطقين باللغة والتعامل  

.باللغة في نطاق أصيل وحقيقي 
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يشترك الطالب بوظائف لغوية  
حقيقية عن طريق التعرض 

وإنتاج وظائف لغوية متنوعة 
.وخالقة
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التكنولوجيا تعطي جو الصف القدر            
المالئم من الضغط النفسي حيث         
يكون الطالب محور الصف في             

.   العملية التعليمية التعلميَّة        
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التكنولوجيا تفسح الُفرص 
للمتعلِّم  لكي يكوِّن أفكارا 

خاصة به مما يشجع أو يؤدي 
إلى المعرفة الواعية 

.والمقصودة
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عرض باور بوينت فيه عناصر متنوعة من 
) نصوص، صور، أفالم و عناصر صوتية(
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موجود في آل آمبيوتر فيه برامج ميكرو سوفت
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 موجود في آل آمبيوتر من ”ماك“
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برامج مجانية لتحميل أو تسجيل 
أو تفعيل أو مزج ملفات الفيديو   

أو الملفات الصوتية أو    
. النصوص  
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يمكن تحميل فيديو و نص ووضع   
.صندوق لتحميل الواجبات الصوتية  
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برنامج محادثة متزامن أو غير متزامن    
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مدونة رندا باللغة العربية   

مدونة رندا باللغة اإلنكليزية    
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ويكي لرندا
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باللغة العربية “ الدردشة”يمكن استعمال 
ولكن النقاش غير متوفر باللغة العربية 
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