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 دولة إسرائيل
 وزارة التربية والتعليم

 
 ةاإلدارة التربوي      

 لتعليم االبتدائي  "أ" لقسم 
 ةالسكرتارية التربوي                     

 العربي   في المجتمع لتعليم"أ" لقسم 
 

 
 2015شباط، 

 حضرة:

 مديري* املدارس االبتدائّية العربّية

 املدرسةبواسطة مدير  -مرّكزي الرتبية اللغويّة

 بواسطة مدير املدرسة -معّلمي الرتبية اللغويّة يف الصفوف الثالثة

 بواسطة مفّتشي ومرّكزي الرتبية اللغويّة يف األلوية -ةمرشدي الرتبية اللغويّ 

 

 حتّية طّيبة وبعد؛
 مواصلة العمل -صفوف الثالثةلل القرائي  اإللكتروني   في التنو ر وحدة تعليمي ة"الكواكب"  املبحث:

 

 واللتني نأمل ،(لوح التزل ج) السكوترو  ملح الطعام خالل النّصني الرقمّيني؛من  بعد أن قام التالميذ بتنفيذ املهّمتني السابقتني
بشكل  مهارات فهم املقروءو  ،على مهارات التنّور احلاسويّب )مهارات القرن احلادي والعشرين(من خالهلما تدرّبوا أن يكونوا قد 

 تطبيقخّطة الوزارة يف موضوعي التنّور القرائّي والتنّور احلاسويّب، و تنفيذ  نواصل عملنا علىومبوجب التزامنا السابق، ، ناجع وفّعال
، واليت قام بإعدادها التنّور القرائّي اإللكرتونّ  ملهّمة الثالثنموذج ال اآلن رسل إليكمن .يف الصفوف الثالثةبرنامج الرتبية اللغويّة 

 "الكواكب" موضوعة وحدة تعليمي ة فيوهي  احملوسبة، البيداغوجياطاقم عمل مشرتك من قسم "أ" للتعليم االبتدائّي، وقسم 
 على الرابط:

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/planets_and_stars 
 

يقوم املعّلم من خالله بتوجيه التالميذ وتدريبهم إذ فقط،  تقييميًّا -وليس تنفيذيًّا تعل مي   -فالنموذج تعليمي  وكما وعدناكم  
التمّكن من التعامل مع حمّرك البحث جوجل؛   على تعتمدو  والتنّور القرائّي، التنّور احلاسويبّ على مهارات تدمج بني مهارات 

وغريها. ،كالبحث عن معلومات بواسطة كلمات مفتاح  

مهارات استخالص املعىن تدريب التالميذ على  بناؤه هبدف تنفيذ هذه الوحدة، وكذلك تّ  ،المحر ك وهمي  أّن  من اجلدير ذكره 
  .الوظيفّية النصوصمن 

 ه، فعلى املعّلم أن يكون املرشد واملوّجه يف تنفيذ مجيع مراحلليس بهدف التقييم بل التعليم النموذجا هذنعود ونؤّكد أّن 
التفاوت بني  أن يراعيرجو ، كما نومستوى أداء التالميذ يف كّل مرحلة فيه ،يتابع سري تنفيذه ؛هحبسب التوصيات املفّصلة داخل

 منهم.احتواء املستصعبني االلتزام ب قدرات التالميذ، وبالتايل
نوصي كذلك  ، والعمل مبوجبها. و وتعّمق بعنايةيف مقّدمتها  قراءة التعليمات املرفقة للوحدة نرجوالشروع بعملّية التنفيذ  قبل

  .قبل الشروع بتطبيقهاالوحدة  على تنفيذ التدّرب 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/salt_10_2014
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/skooter
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/planets_and_stars
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/e-pirls/home/planets_and_stars


2 

 

للمعل م  ُأعد تب تعبئة استبانة رقمي ة من استالمكم هذه الرسالة، وبعد إتمام تنفيذها يج أسبوعينتُنف ذ هذه الوحدة خالل 
 انظر الرابط:، 01.03.2015وإرسالها حت ى موعد أقصاه:  ها،تطبيقحول 

https://docs.google.com/forms/d/1XSXgIC5uDE0lDDy4FPt0acfbZ_p961iMjEq
gOfdHRdY/viewform 

 
 انظر الرابط:قسم "أ" للتعليم االبتدائّي، قع مو  أيًضا على ،هاتطبيقتابعة واالستبانة الرقمّية مل الكواكب وحدةجتدون : مالحظة 

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

  

 
 ذا معىًن  تعّلًمانتمىّن لكم  

 مكوتثري فضول تالميذ  كمباهتمام وحدةهذه ال أن حتظىو 
 
 
  

 خطيب اهلل عبد                               د. راوية بربارة                          طـه صالح         

  للتعليم أ قسم مدير                   اللغة العربّية مفّتشة، مرّكزة ملوضوع           العريبّ  التعليم مرّكز مفتش، 

 اجملتمع العريبّ  يف                                                             االبتدائيّ  للتعليم أ يف قسم  

 

 

 

 

 

 .موّجهة إىل اجلنسني على حّد سواء* وردت الصيغة باملذّكر، وهي 

https://docs.google.com/forms/d/1XSXgIC5uDE0lDDy4FPt0acfbZ_p961iMjEqgOfdHRdY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1XSXgIC5uDE0lDDy4FPt0acfbZ_p961iMjEqgOfdHRdY/viewform
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm

