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 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؛
 "السمندل الناري  والدفاع عن النفس" المبحث:

 للصفوف الثالثة في التنو ر القرائي  اإللكتروني   وحدة تعليمي ة

 
توفري يف لرتبية اللغويّة يف الصفوف الثالثة، نواصل عملنا لألهداف التعليمّية برنامج تطبيق ابتنفيذه ضمن استمرارًا ملا كّنا قد بدأنا 

النارّي والدفاع عن النفس"  الرابع بعنوان: "السمندلنموذج ال رسل إليكمن. تعّلمّية يف التنّور القرائّي اإللكرتونّ  -وحدات تعليمّية
 :ذلك على الرابطو ،)مطاح( الرتبويّ  -املركز التكنولوجيّ والذي قمنا بإعداده مبشاركة 

 

http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fi
tem%2far%2f0a30fb69-793a-4438-b68e-b7c8433619bc%2f?#page=content-1 

 
سّهل عليه ييهدف إىل إعطاء تعليمات وتوضيحات للتلميذ بشكل مباشر، ممّا  مسموع، -عتمد على شريط مرئيّ هذه الوحدة ت
تقوم على املزيد من التدريب هبدف  فالوحدة ،باإلضافة إىل ذلك ن القيام بتدريبات ناجعة وفّعالة،ّكنه مميو  ،عملّية التعّلم

 ،البحث عن معلومات بواسطة كلمات مفتاح ،التعامل مع حمّرك البحث جوجلك  ؛مهارات التنّور القرائّي واحلاسوبّ من  تمّكنال
 دّربفة. يتّم الت، اختيار املوقع أو الرابط املالئم، قراءة نصوص رقمّية واستخالص املعرفة من مصادر خمتلقراءة صفحة الّنتائج

وسبة مغلقة؛ مبعىن أّن املواقع يف الشبكة ومهّية، وقد مّت بناؤحها خّصيًصا للوحدة.  على هذه املهارات يف بيئة حمح
التسلسل.و  التدر ج تتأل ف الوحدة من ثماني صفحات متتالية، تعتمد في مبناها على  

(، والثانية بواسطة (pdfغتني؛ األوىل عن طريق ملّف مرفق بصورة للمعّلم أوردناها يف صي والتعليمات بالنسبة ملنظومة التوجيهات
  .صفحات الوحدة العلوي لكل صفحة من يسارال نع         الشكل على النقر

قبل الشروع بعملّية التنفيذ نرجو قراءة املرشد للمعّلم بعناية وتعّمق، والعمل مبوجبه. ونوصي كذلك بالتدّرب على تنفيذ الوحدة 
 قبل تطبيقها. 

http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2far%2f0a30fb69-793a-4438-b68e-b7c8433619bc%2f
http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2far%2f0a30fb69-793a-4438-b68e-b7c8433619bc%2f
http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/Dashboard/Activity/Activity.aspx?gItemID=0a30fb69-793a-4438-b68e-b7c8433619bc&lang=2&_=1425229715925


 ا،يتابع سري تنفيذه ؛الوحدة حبسب التوصيات املفّصلة على املعّلم أن يكون املرشد واملوّجه يف تنفيذ مجيع مراحل نذّكر بأنّ  
احتواء املستصعبني التفاوت بني قدرات التالميذ، وبالتايل االلتزام ب رجو أن يراعي، كما ناومستوى أداء التالميذ يف كّل مرحلة فيه

 منهم.
 .دروس 5-4، على مدار تُنف ذ هذه الوحدة خالل أسبوعين من استالمكم هذه الرسالة 

 

قسم "أ" للتعليم  ، أيًضا على موقعالنارّي والدفاع عن النفس" ومرشد املعّلم للوحدة جتدون وحدة "السمندل مالحظة:
 الرابط: وانظر ا بتدائّي،اال

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

 

 
  .أداء تالميذكم ومن ،مهّمات الوحدة منوانطباعاتكم  ،العملتزويدنا بسري نرجو منكم ختاًما، 

   

 
 معىًن  يذ مع متّنياتنا بتعّلم

 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           العربّ  التعليم مرّكز مفتش، 

 اجملتمع العربّ  يف                                                              االبتدائيّ  للتعليم أ يف قسم  

 

 

 

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

 
 

 

 

 

  

  

  

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

