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 2017 ،الثاين كانون 17
 حضرة:

 املدارس االبتدائّية العربّية 1مديري

 بواسطة مدير املدرسة -مرّكزي الرتبية اللغويّة

 بواسطة مدير املدرسة -اخلامسةمعّلمي الرتبية اللغويّة يف الصفوف 

 بواسطة مفّتشي ومرّكزي الرتبية اللغويّة يف األلوية -ةالرتبية اللغويّ  مرشدي

 

 حتّية طّيبة وبعد؛
 للصفوف اخلامسة -يف التنوير القرائيي تنفيذيية  ةومهمي  وحدة تعليميية املبحث:

 

ة العمل  تنفيذ نتابع
ّ
 هذه الرسالة: رفق طّي ن، خامسةلتدريس التربية اللغوّية في الصفوف الخط

 
ً

م، بهدف ثانية  عليمّيةوحدة ت :أّول
ّ
 "؛مقالة الرأي -النصوص اإلقناعّيةبعنوان: "التعليم والتعل

 

 ة:التالي إلى املجالتق هذه الوحدة رّ تتط. أ

 على: مجال القراءة، ويشتمل • 

 . ةختلفامل، تليه أسئلة بحسب أبعاد الفهم إقناعيّ   نّص  -

 .لنصوصين اه التلميذ للمقارنة بأسئلة بحسب أبعاد الفهم، وأسئلة توّج  تليها ّية قصيرةنصوص إقناع -

 رّي. خباال  من النّص  قناعّي مستوًحى إ كتابة نّص  لىالتلميذ إ توّجهتليه أسئلة   إخبارّي  نّص  - 

 على:مجال الكتابة، ويشتمل  • 

 .وءقر امل اب النّص أعقّي في إقناع ّص كتابة ن -

 ام.بشكل عّي إقناع كتابة نّص  - 

 •  
ّ
 ، ويشتمل على:ممجال التكل

  موضوعات للعمل الجماعيّ  
ّ
 عرض وجهات نظر مختلفة وتطوير أفكار فيتي تساعد والنقاشات ال

 .قناعيّ لا ّص كتابة الن فيوضوعات، وتساعد فيما بعد املحول  عاءاتوإدّ 

 

 

                                                 

 .وردت الصيغة ابملذّكر، وهي موّجهة إىل اجلنسني على حّد سواء 1
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 من هذه الوحدة: اللغوّية التربية أهداف

 يّ القناع النّص  الفهم من استخالص. 

 يّ القناع النّص  ممّيزات على التعّرف. 

 ّيةوشفو  كتابّية اتإّدعاء صياغة. 

 

م: . ب
ّ
م من خالل إرشادات للمعل

ّ
يه وتدريب التالميذ على استعمال بإرشاد، توج الوحدة يقوم املعل

 :بهدفاملعرفة اللغوّية والتعبير ستراتيجّيات ومهارات فهم املقروء، إ

 

مع تقديم الحجج  ،ة، بلغة سليمةة أو قضيّ أو شخصيّ  مشاعرهم في موضوعة عن آرائهم و/أو التعبير -

 ...روابط السبب والنتيجة واملقارنة وغير ذلك باستخدام واألمثلة، 

 

: مالءمة مضمون الكالم ملوضوعة النقاش، تسلسل األفكار ع مراعاةفي محادثة أو نقاش م شاركةامل -

 ...، مالءمة نبرة الكالم ملوضوعة النقاشمنطقّي بشكل 

 

 خالل أسبوعين من استالم الرسالة كحّد أقص ى. فترة التنفيذ: - . ت

 دقيقة(.  50-45حصص تدريسّية )الحّصة  6-5مّدة التنفيذ: - 

 

 :ما يليتشمل ، تقييمّيةمهّمة تنفيذّية  ثانًيا:

  ّخّس "ال :بعنوان اعلوماتي  م انص". 

   بعنوان اإقناعي   ا نص :" 
ُ
نِقذ

ُ
 ."الحياةاأليادي النظيفة ت

 والتعبير الكتابّي  املعرفة اللغوّيةو  أسئلة للتلميذ حول النّصين في فهم املقروء. 

  ًلكّل نّص. امئشار 

 .)آلّية محوسبة لجمع نتائج التالميذ )جدول إكسل 

 من عملّية التقييم املرحلّي.بالمكان اعتمادها كجزء و   .2017خالل شهر شباط،  ةذ املهّم نوص ي بأن تنّف 

رة على موقع قسم أ للتعليم  ،نلفت انتباهكم إلى أّن هذه املواّد قد أرسلت إلى املدارس في سنوات سابقة
ّ
وهي متوف

 ط:بائّي، انظر الرااالبتد

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/new_dir/tnfez.htm
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م أن يكون املرشد واملوّجه في تنفيذ الوحدات واملهاّم بحسب و 
ّ
كما أسلفنا في الرسائل السابقة، على املعل

في كّل مرحلة فيها، يراعي التفاوت بين قدرات  التوصيات املفّصلة؛ يتابع سير تنفيذها، ومستوى أداء التالميذ

 التالميذ، ويلتزم باحتواء املستصعبين منهم.

 
 

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 ش،مفت

ّ
 العربّي  التعليم مرك

 االبتدائّي  للتعليم أ في قسم

 ةبربار  ةد. راوي 

زة ِّ
ّ

رك
ُ
شة امل

ّ
غة العربّيةملوضوع ا املفت

ّ
 لل

 

 : نسخ لِـّ     

 رئيس السكرتارية التربوّية. -د. موشيه فاينشتوك

 .للتعليم في املجتمع العربّي  -مدير قسم أ -السّيد عبدهللا خطيب

 .البدوية مدير املعارف -محمد الهيب . د

 لتعليم االبتدائّي أ لمديرة قسم   -السّيدة إيتي ساس ي

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

 .مدير قسم اللغات -السّيد موشيه زعفراني

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

ش  -أحمد بدران السّيد
ّ
 .لواء الشمالمفت

 .منّسق التفتيش في الوسط البدوّي، لواء الشمال -حلفسّيد موس ى ال

ش لواء حيفا –السّيد مدحت زحالقة
ّ
 .مفت

 .مفتش لواء املركز -بو حجلة أالسّيد طارق 

ش لواء الجنوب -السّيد علّي القريناوي 
ّ
 .مفت

 


