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 حضرة:

 مديري* املدارس االبتدائّية العربّية

 مدير املدرسة بواسطة -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؛
 " أسراُر البحِر الميِّتِ  "المبحث: 

 للصفوف الثالثة في التنو ر القرائي  اإللكتروني   وحدة تعليمي ة

 

 والذي ،الخامسنموذج ال رسل إليكمن. و تعّلمّية يف التنّور القرائّي اإللكرتونّ  -وحدات تعليمّيةتوفري  علىنواصل عملنا 
  .للتنفيذ يف الصفوف الثالثة، )مطاح( الرتبويّ  -املركز التكنولوجيّ مبشاركة  بإعداده قمنا

 على الرابط:
 

http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fi

1-bf1c780a9042%2f#?page=content-ad46-4eb3-5919-tem%2far%2fbc44e63a 
 

 : هذه  التوضيح أنّ  جيدر .والتنو ر اللغوي  في اللغة العربي ة، التعل م في بيئة ُمَحوسبةتدمج هذه الوحدة بني هدفنين
 التعّلم. -التعليم، تنسجم ومبدأ "التعّلم ذو معىن" كهدف أساسّي يف عملّية ّيةتقييموليست الوحدة هي تعليمّية 

 

، وهي 6رقم ل حىت املرحلة تنقسم إىل قسمني: القسم األوّ و  بني تدريس وتنفيذ وتطبيق، مراحل سبعتتأل ف الوحدة من 
، أو مع تالميذه، هي مهّمة اختياريّة، ميكن للمعّلم أن ميّررها مع كافّة 7. والقسم الثان، مرحلة تالميذموّجهة لكافّة ال

وفق اعتباراته واختياره.  ،املتقدِّمني فقط تالميذال  
 

اكتسبوها واليت  ،التالميذ معلومات ومصطلحات من عامل الشبكة العنكبوتّية يراجعخالل العمل على هذه الوحدة، 
الصفحة الرئيسّية، شريط التنّقل، التصّفح، خانات، عالمة التبويب، عنوان املوقع،  الوحدات املختلفة، حنو:سابًقا من 

يكتسب التالميذ معلومات ومفاهيم جديدة من عامل الشبكة العنكبوتّية، مثل: استعمال  وكذلك اسم املوقع وغريها.

http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2far%2fbc44e63a-5919-4eb3-ad46-bf1c780a9042%2f#?page=content-1
http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2far%2fbc44e63a-5919-4eb3-ad46-bf1c780a9042%2f#?page=content-1


باإلضافة إىل ذلك، يلتقي  املوقع.التجّول احلّر يف و  ،حمّرك البحث "غوغل صور"، التنّقل من عالمة تبويب إىل أخرى
 الدعايات.و  التالميذ بعدد من أنواع النصوص الشائعة يف بيئة احلاسوب واإلنرتنت، مثل: األفالم القصرية، الصور

 
 العلوي لكلّ  يسارال نع        الشكل على بواسطة النقر)مرشد املعّلم( للمعّلم  والتعليمات أوردنا منظومة التوجيهات

  .صفحات الوحدة صفحة من

ملعّلم بعناية وتعّمق، والعمل مبوجبه. ونوصي كذلك التدّرب على تنفيذ ا رشدع بعملّية التنفيذ نرجو قراءة مقبل الشرو 
 الوحدة قبل تطبيقها. 

 

واملوّجه يف على املعّلم أن يكون املرشد  نذّكر بأنّ . و الثالثةيتّم تنفيذ هذه الوحدة يف الصفوف كما أسلفنا، نوصي بأّن 
ومستوى أداء التالميذ يف كّل مرحلة فيها،   ا،تنفيذ مجيع مراحل الوحدة حبسب التوصيات املفّصلة؛ يتابع سري تنفيذه

 رجو أن يراعي التفاوت بني قدرات التالميذ، وبالتايل االلتزام باحتواء املستصعبني منهم.كما ن
 
 .كحد  أقصى(  أواسط شهر حزيران)حت ى  استالمكم هذه الرسالةفور تُنف ذ الوحدة  
 

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

إىل جانب بقّية  باللغة العربّية، سرار البحر املّيت" أيًضا على موقع قسم أ للتعليم االبتدائيّ أجتدون وحدة " مالحظة: 
 الوحدات التعليمّية يف التنّور القرائّي اإللكرتوّن، على الرابط التايل:

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

 
  

  
 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 

 
 

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

