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 2017 ،نيسان

 حضرة:

 املدارس االبتدائّية العربّية 1مديري 

زي التربية اللغوّية
ّ
 بواسطة مدير املدرسة -مرك

مي التربية اللغوّية في الصفوف الخامسة
ّ
 بواسطة مدير املدرسة -معل

زي التربية اللغوّية في األلوية -اللغوّيةمرشدي التربية 
ّ
ش ي ومرك

ّ
 بواسطة مفت

 
 

 تحّية طّيبة وبعد؛

 للصفوف الخامسة -في التنّور القرائّي تنفيذّية  ةومهمّ  وحدة تعليمّية املبحث:
 

ة العمل لتدريس التربية اللغوّية في الصفوف ال نتابع في تنفيذ
ّ
 هذه الرسالة: رفق طّي ، نخامسةخط

م، بهدف  ثالثة عليمّيةوحدة ت .1
ّ
 "؛من مضّرة إلى منفعةبعنوان: "التعليم والتعل

 ة:التالي إلى املجاالتق هذه الوحدة تتطرّ  .أ

 مشاهدة فيلم استعداًدا لقراءة النّص.على ، ويشتمل ستماعمجال اال  -

مواجهة قراءة لتحسين إستراتيجّيات "  قراءة معلومات عن موقع التدوير "خيرّيةمجال القراءة،  -

 عدد من سمات لىف عبواسطة التعرّ فهمه،  طويل، والتعامل معه من أجل معلوماتّي  نّص 

  ّي:علومات املالنّص 

  سردالصياغة بلغة  -
ّ
 ف وبدون زوائد )شروح زائدة(.الحقائق، بشكل مكث

 القات املنطقّية: ألّن، أيًضا، مع ذلك...استعمال كلمات ربط لبيان الع  -

 إشارات -

 ّية.فقرة ختام إجمال  -
 

م: -
ّ
م  إرشادات للمعل

ّ
راتيجّيات ومهارات فهم ستيه وتدريب التالميذ على استعمال إتوجبيقوم املعل

وضوعة بلغة سليمة مع تقديم الحجج واألمثلة، مستعملين املعن آرائهم في  التعبيرمن أجل  املقروء

 روابط السبب والنتيجة واملقارنة وغير ذلك.

في محادثة أو نقاش مراعين: مالءمة مضمون الكالم ملوضوعة النقاش، تسلسل األفكار  املشاركة -

 بشكل منطقي، مالءمة نبرة الكالم ملوضوعة النقاش.

                                                 
 .وردت الصيغة ابملذّكر، وهي موّجهة إىل اجلنسني على حّد سواء 1
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 خالل أسبوعين من استالم الرسالة كحّد أقص ى. فترة التنفيذ: .ب

 دقيقة(.  50-45ة خمس حصص تدريسّية )الحصّ مّدة التنفيذ:  

 

تفحص ثالثة مجاالت: فهم املقروء، املعرفة اللغوّية، التعبير الكتابّي هّمة تنفيذّية . م2  

التنفيذيّة إىل ثالثة أقسام:  املهّمة قسمت     
درجة( 40: نّص أديّب قصصّي )األّول القسم  
درجة( 40ثاين: نّص معلومايّت )ال القسم  
درجة( 20: تعبري كتايّب )الثالث القسم  

 يتّم فحص جمال املعرفة اللغويّة من خالل النّصني واألسئلة املرافقة هلما 
لمهمية التنفيذييةمئشارًا ل .3  
. آلّية محوسبة لجمع نتائج التالميذ )جدول إكسل(4  

 

 باإلمكان اعتمادها كجزء من عملّية التقييم املرحلّي.و  ،نيسانشهر  في األسبوع األخير من ةذ املهّم أن تنّف نوص ي 

 انتباهكم إلى أّن هذه املواّد قد أرسلت إلى املدارس في سنوات سابقة.نلفت 

م أن و 
ّ
ومستوى أداء التالميذ في كّل مرحلة  يتابع سير تنفيذ الوحدة،كما أسلفنا في الرسائل السابقة، على املعل

 فيها، يراعي التفاوت بين قدرات التالميذ، ويلتزم باحتواء املستصعبين منهم.

 
 

ممع 
ّ
 ذي معًنى  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

ّ
غةملوضوع ا املفت

ّ
 العربّية لل

    
 

 : نسخ لـ  

 رئيس السكرتارية التربوّية. -د. موشيه فاينشتوك

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

 .مدير املعارف البدوية -محمد الهيب . د
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 السّيدة إيتي ساس ي، مديرة قسم التعليم االبتدائّي 

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

 .مدير قسم اللغات -السّيد موشيه زعفراني

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

ش لواء الشمال -أحمد بدران السّيد
ّ
 .مفت

 .منّسق التفتيش في الوسط البدوّي، لواء الشمال -سّيد موس ى حلفال

ش لواء حيفا –زحالقةالسّيد مدحت 
ّ
 .مفت

 .مفتش لواء املركز -بو حجلة أالسّيد طارق 

ش لواء الجنوب -السّيد علّي القريناوي 
ّ
 .مفت


