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 2016 ،تشرين الثاين 15
 حضرة:

 املدارس االبتدائّية العربّية 1مديري

 بواسطة مدير املدرسة -مرّكزي الرتبية اللغويّة

 بواسطة مدير املدرسة -اخلامسةيف الصفوف معّلمي الرتبية اللغويّة 

 بواسطة مفّتشي ومرّكزي الرتبية اللغويّة يف األلوية -ةالرتبية اللغويّ  مرشدي

 

 حتّية طّيبة وبعد؛
 2017-2016 لعام الدراسيي ل  للصفوف اخلامسة  -يف التنوير القرائيي تنفيذيية  ةومهمي  وحدة تعليميية املبحث:

 

ة العمل التنفيذّية لتدريس التربية اللغوّية في الصفوف ال
ّ
 هذه الرسالة: رفق طّي ، نخامسةتماشًيا مع خط

م، بهدف  وحدة تعليمّية. 1
ّ
 "؛الطائرات الورقّيةبعنوان: "التعليم والتعل

 نصوص: ثالثة التعليمّية الوحدة هذه تتضّمن -التعليمّية الوحدة وصف . أ

 ا ا بعنوان "نبني نصًّ  ورقّية". طائرة إرشاديًّ

 ا ا بعنوان "الطائرات نصًّ  بالدنا". وفي اليابان في الورقّية إخباريًّ

 ا  الورقّية؟" تطير الطائرة مًعا بعنوان "كيف وتعليمات معلومات يشمل نصًّ

 ّيةو شف أو كتابّية إرشادّي  نّص  لكتابة االقتراحات بعض هناك التعليمّية الوحدة نهاية في. 

 

تي تتناولها الوحدة: اللغوّية التربية أهداف . ب
ّ
 ال

 اإلخبارّي  النّص  في والخفّية الصريحة املعلومات استخالص. 

 اإلرشادّي  النّص  ممّيزات على التعّرف. 

 مكتوبة تعليمات تنفيذ. 

 تعليمات صياغة  
ً
  صياغة

ً
 وشفو  كتابّية

ً
 .ّية

 

م:
ّ
م من خاللها بإرشاد إرشادات للمعل

ّ
فهم املقروء، املعرفة اللغوّية ستراتيجّيات وتدريب التالميذ على استعمال إ يقوم املعل

، تلخيص : ترتيب أفكار، تسلسل، ربط األفكاراإلجابة التالميذ مهارات في كيفّية التعامل معإكساب  والتعبير من أجل:

  األفكار.

  عرض فرضّية، مقارنة، استنتاج، تلخيص..: عرض وجهة نظرالتقويم وإبداء الرأيتعليم مهارة ، 

  الفكرة املركزّيةتعليم مهارة. 

  كيفّية التوّصل إلى اإلجابة الصحيحةتعليم التلميذ. 

 

                                                 
 .وردت الصيغة ابملذّكر، وهي موّجهة إىل اجلنسني على حّد سواء 1
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 .2016حّتى نهاية شهر تشرين الثاني  فترة التنفيذ: . ت

  .صص تدريسّيةخمس حمّدة التنفيذ:  . ث

 

 :ما يليتشمل ، تقييمّية -مهّمة تنفيذّية. 2

 "انصًّ  -"املشروع  .ا قصصيًّ

 ""ا -الحركة الكشفية ا وظيفيًّ  .نصًّ

 املعرفة اللغوّيةو  فهم املقروء أسئلة للتلميذ حول النّصين في. 

  ًا.كتابيًّ  اتعبير 

  ًلكّل نّص. امئشار 

 .)آلّية محوسبة لجمع نتائج التالميذ )جدول إكسل 

 .للفصل األّول  باإلمكان اعتمادها كجزء من عملّية التقييم املرحليّ و  ،2016 الثاني تشرينشهر  في األسبوع األخير من ةذ املهّم نوص ي بأن تنّف 

رة على موقع قسم أ للتعليم االبتدائّي )انظروا الرابط(:   أّن هذه املواّد قد أرسلت إلى املدارس في سنوات سابقة. نلفت انتباهكم إلى
ّ
 وهي متوف

inohLesoni/new_dir/tnfez.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/h 

 

م
ّ
 ذي معًنى  مع تمّنياتنا بتعل

 مكفضول تالميذ اوتثير  كمباهتمام وحدة واملهّمةال أن تحظىو 

 ناجًعا نرجوه لكم
ً
 /ّن ولتالميذكم /ّن عمال

  باحترام     

 طـه صالح

ز مفتش،
ّ
 العربّي  التعليم مرك

 االبتدائّي  للتعليم أ في قسم

 ةبربار  ةد. راوي 

زة ِّ
ّ
رك

ُ
شة امل

ّ
غة العربّيةملوضوع ا املفت

ّ
 لل

 

     
 : نسخ لـ  

 رئيس السكرتارية التربوّية. -د. موشيه فاينشتوك

 .للتعليم في املجتمع العربّي  -مدير قسم أ -عبدهللا خطيبالسّيد 

 .مدير املعارف البدوية -محمد الهيب . د

 لتعليم االبتدائّي أ ل السّيدة إيتي ساس ي، مديرة قسم

 .نائب رئيس السكرتارية التربوّية، مديرة قسم أ للتطوير التربوّي  -السّيدة دالية فينيج

 .لغاتمدير قسم ال -السّيد موشيه زعفراني

ش املسؤول عن التحصيل العلميّ . د
ّ
 .حسام دياب، املفت

ش األدب العربّي.السّيد 
ّ
 محّمد زيداني، مفت

ش ي األلوّيةالس
ّ
 .ادة مفت

 .مرشدات ومرشدي التربية اللغوّية في األلوية واملدارس ؛ات والسادةالسّيد
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