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منظومة بّث قُطرّیة

 درس لغة عربّیة للصّف الخامس االبتدائي



الفكرة المركزّیة



سیر الدرس
سنبدأ بـمرحلة التعّرف على نص اخباري •

وبعدھا ننتقل مًعا إلى مراحل اكتشاف الفكرة المركزّیة وسنتعلّم كیف یمكننا إیجاد •
الفكرة من وراء نّص نقرأه؟ 

سنتدّرب على كتابة الفكرة المركزّیة والتلخیص•

في نھایة درسنا سُنجمل مراحل العمل.•



ماذا نعني بنص أخباري؟

ھل نصدق جمیع ما نقرأه؟
ھل ھناك تشكیك بمدى مصداقّیة ھذه األخبار؟

 وعندما نقرأ األخبار، كیف نحصل على الفكرة المركزیة
للخبر الذي نقرأه؟



الّنص
نص وظیفي اخباري

د.سونیا حبیب للشمس: "حالة 
من االستھتار لدى المجتمع 
العربي في التقید بالتعلیمات 

لمكافحة الكورونا"

بعنوان:

موقع الشمس االخباري



خاطب رئیس الوزراء نتنیاھو مساء أمس المواطنین العرب وطلب منھم االمتثال لتعلیمات وزارة الصحة 

قائال: "أطلب التعاون من قبل جمیع مواطني إسرائیل العرب. أرجوكم، ألجلكم وألجل مستقبلنا المشترك، 

التقید بالتعلیمات. یجب احترامھا. ھذا ینقذ الحیاة".

وعقد نتنیاھو مساء أمس لقاءا مع أطباء كبار من الوسط العربي بغیة بحث الجھود التي تبذل من أجل تعزیز 

توعیة المواطنین العرب بما یخص تفشي فیروس كورونا. وحضر اللقاء كل من نائب طبیب محافظة حیفا 

الدكتورة سونیا حبیب ومستشار مدیر عام الخدمات الطبیة "كاللیت" لشؤون الجمھور العربي الدكتور 

زاھي سعید ونائب مدیر مركز "زیف" الطبي الدكتور عنان عباسي ورئیس ھیئة األمن القومي مائیر بن 

شبات.

وقالت د.سونیا حبیب نائب الطبیب اللوائي لوزارة الصحة في حیفا، خالل حدیثھا مع اذاعة الشمس: "ھناك 

شعور بقلق كبیر ازاء ھذا الوباء، ھناك حالة من االستھتار لدى المجتمع العربي، في االلتزام بتعلیمات 

وزارة الصحة لمكافحة فیروس الكورونا، علًما ان وزارة الصحة تبذل جھودا كبیرة في رفع الوعي ونشر 

التعلیمات والتوصیات لحمایة المواطنین".



نبدأُ بتلخیِص اْلُجَمِل اْلُمھمِة في الخبر

ولكن
كیَف نختاُر الجمَل المھمَة من نصٍّ أخباري



أوًال نبدأ بتقسیم الفقرات في الّنص



1. خاطب رئیس الوزراء نتنیاھو مساء أمس المواطنین العرب وطلب منھم االمتثال لتعلیمات وزارة 

الصحة قائال: "أطلب التعاون من قبل جمیع مواطني إسرائیل العرب. أرجوكم، ألجلكم وألجل مستقبلنا 

المشترك، التقید بالتعلیمات. یجب احترامھا. ھذا ینقذ الحیاة".

2. وعقد نتنیاھو مساء أمس لقاءا مع أطباء كبار من الوسط العربي بغیة بحث الجھود التي تبذل من أجل 

تعزیز توعیة المواطنین العرب بما یخص تفشي فیروس كورونا. وحضر اللقاء كل من نائب طبیب محافظة 

حیفا الدكتورة سونیا حبیب ومستشار مدیر عام الخدمات الطبیة "كاللیت" لشؤون الجمھور العربي الدكتور 

زاھي سعید ونائب مدیر مركز "زیف" الطبي الدكتور عنان عباسي ورئیس ھیئة األمن القومي مائیر بن 

شبات.

3. وقالت د.سونیا حبیب نائب الطبیب اللوائي لوزارة الصحة في حیفا، خالل حدیثھا مع اذاعة الشمس: 

"ھناك شعور بقلق كبیر ازاء ھذا الوباء، ھناك حالة من االستھتار لدى المجتمع العربي، في االلتزام 

بتعلیمات وزارة الصحة لمكافحة فیروس الكورونا، علًما ان وزارة الصحة تبذل جھودا كبیرة في رفع 

الوعي ونشر التعلیمات والتوصیات لحمایة المواطنین".



األن نستطیع تحدید الجملة المھمة من كل فقرة



1. خاطب رئیس الوزراء نتنیاھو مساء أمس المواطنین العرب وطلب منھم االمتثال لتعلیمات وزارة 

الصحة قائال: "أطلب التعاون من قبل جمیع مواطني إسرائیل العرب. أرجوكم، ألجلكم وألجل مستقبلنا 

المشترك، التقید بالتعلیمات. یجب احترامھا. ھذا ینقذ الحیاة".

2. وعقد نتنیاھو مساء أمس لقاءا مع أطباء كبار من الوسط العربي بغیة بحث الجھود التي تبذل من أجل 

تعزیز توعیة المواطنین العرب بما یخص تفشي فیروس كورونا. وحضر اللقاء كل من نائب طبیب محافظة 

حیفا الدكتورة سونیا حبیب ومستشار مدیر عام الخدمات الطبیة "كاللیت" لشؤون الجمھور العربي الدكتور 

زاھي سعید ونائب مدیر مركز "زیف" الطبي الدكتور عنان عباسي ورئیس ھیئة األمن القومي مائیر بن 

شبات.

3. وقالت د.سونیا حبیب نائب الطبیب اللوائي لوزارة الصحة في حیفا، خالل حدیثھا مع اذاعة الشمس: 

"ھناك شعور بقلق كبیر ازاء ھذا الوباء، ھناك حالة من االستھتار لدى المجتمع العربي، في االلتزام 

بتعلیمات وزارة الصحة لمكافحة فیروس الكورونا، علًما ان وزارة الصحة تبذل جھودا كبیرة في رفع 

الوعي ونشر التعلیمات والتوصیات لحمایة المواطنین".



1. خاطب رئیس الوزراء نتنیاھو مساء أمس المواطنین العرب وطلب منھم االمتثال لتعلیمات وزارة 

الصحة قائال: "أطلب التعاون من قبل جمیع مواطني إسرائیل العرب. أرجوكم، ألجلكم وألجل مستقبلنا 

المشترك، التقید بالتعلیمات. یجب احترامھا. ھذا ینقذ الحیاة".

2. وعقد نتنیاھو مساء أمس لقاءا مع أطباء كبار من الوسط العربي بغیة بحث الجھود التي تبذل من أجل 

تعزیز توعیة المواطنین العرب بما یخص تفشي فیروس كورونا. وحضر اللقاء كل من نائب طبیب 

محافظة حیفا الدكتورة سونیا حبیب ومستشار مدیر عام الخدمات الطبیة "كاللیت" لشؤون الجمھور العربي 

الدكتور زاھي سعید ونائب مدیر مركز "زیف" الطبي الدكتور عنان عباسي ورئیس ھیئة األمن القومي 

مائیر بن شبات.

3. وقالت د.سونیا حبیب نائب الطبیب اللوائي لوزارة الصحة في حیفا، خالل حدیثھا مع اذاعة الشمس: 

"ھناك شعور بقلق كبیر ازاء ھذا الوباء، ھناك حالة من االستھتار لدى المجتمع العربي، في االلتزام 

بتعلیمات وزارة الصحة لمكافحة فیروس الكورونا، علًما ان وزارة الصحة تبذل جھودا كبیرة في رفع 

الوعي ونشر التعلیمات والتوصیات لحمایة المواطنین".



خاطب رئیس الوزراء نتنیاھو مساء أمس المواطنین العرب 
وطلب منھم االمتثال لتعلیمات وزارة الصحة قائال: التقید 

بالتعلیمات. یجب احترامھا. ھذا ینقذ الحیاة".

عقد نتنیاھو مساء أمس لقاءا مع أطباء كبار من الوسط العربي 
بغیة بحث الجھود التي تبذل من أجل تعزیز توعیة المواطنین 

العرب بما یخص تفشي فیروس كورونا. 

ھناك حالة من االستھتار لدى المجتمع العربي، في االلتزام 
بتعلیمات وزارة الصحة لمكافحة فیروس الكورونا. 



نستطیُع اآلن دمَج الجمل المھّمة مًعا في فقرٍة واحدٍة

خاطب رئیس الوزراء نتنیاھو مساء أمس المواطنین العرب وطلب منھم االمتثال 
لتعلیمات وزارة الصحة قائال: التقید بالتعلیمات. یجب احترامھا. ھذا ینقذ الحیاة". 

وعقد نتنیاھو مساء أمس لقاءا مع أطباء كبار من الوسط العربي بغیة بحث الجھود 
التي تبذل من أجل تعزیز توعیة المواطنین العرب بما یخص تفشي فیروس 

كورونا. وھناك حالة من االستھتار لدى المجتمع العربي، في االلتزام بتعلیمات 
وزارة الصحة لمكافحة فیروس الكورونا. 



 ھل ِبَحسِب رأِیكم
 نستطیُع تلخیَص

الخبر أكثر؟

نعم



نستطیُع اآلَن تلخیَص الخبر أكثَر بالتعّرف إلى الكلماِت الّزائدِة

خاطب رئیس الوزراء نتنیاھو مساء أمس المواطنین العرب وطلب منھم االمتثال 
لتعلیمات وزارة الصحة قائال: التقید بالتعلیمات. یجب احترامھا. ھذا ینقذ الحیاة". 

وعقد نتنیاھو مساء أمس لقاءا مع أطباء كبار من الوسط العربي بغیة بحث الجھود 
التي تبذل من أجل تعزیز توعیة المواطنین العرب بما یخص تفشي فیروس 

كورونا. وھناك حالة من االستھتار لدى المجتمع العربي، في االلتزام بتعلیمات 
وزارة الصحة لمكافحة فیروس الكورونا. 



بْعَد حْذِف اْلكلماِت الّزائدِة

خاطب نتنیاھو المواطنین العرب وطلب التقید بالتعلیمات. یجب احترامھا. ھذا ینقذ 
الحیاة". وعقد لقاءا مع أطباء من أجل تعزیز توعیة المواطنین العرب بما یخص 

تفشي فیروس كورونا. وھناك حالة من االستھتار لدى المجتمع العربي، في االلتزام 
بتعلیمات وزارة الصحة.



األن نستطیع استبدال كلمات بكلماٍت أخرى



نستبدُل الجَمَل باْلكلماِت

خاطب نتنیاھو المواطنین العرب وطلب التقید بالتعلیمات. یجب احترامھا. ھذا ینقذ 
الحیاة". وعقد لقاءا مع اطباء من أجل تعزیز توعیة المواطنین بما یخص تفشي 
فیروس كورونا. وھناك حالة من االستھتار لدى المجتمع العربي، في االلتزام 

بتعلیمات وزارة الصحة.



نضیف أدوات ربط
:نحصل على

خاطب نتنیاھو المواطنین العرب وطلب منھم التقید واحترام بالتعلیمات ألن ھذا 
ینقذ الحیاة. وعقد لقاءا مع أطباء من أجل تعزیز توعیة المواطنین بما یخص تفشي 

فیروس كورونا، بسبب االستھتار لدى المجتمع العربي، في االلتزام بتعلیمات 
وزارة الصحة.



إلى اآلن:
قرأنا النص االخباري•
وجدنا األحداث والجمل المھّمة •
أصبَح لدینا تلخیُص الخبر•

ثّم:
حذْفنا الكلماِت والجَمَل •

الزائدَة في التلخیص
قْمنا باستبداِل جَمٍل •

بكلمات
 وحصْلنا على جملة•

واحدة أساسّیة



الفكرة المركزّیة

 ھیا بنا نتذّكر ماذا كان موضوُع الّدرس؟



 كیف یمكننا إیجاُد اْلفكَرِة ِمن وراء خبر نقرأُه؟

 الجملة
 اْألساسّیة الّتي
تلّخُص اْلخبر

 الفكرة
 المركزّیة

للخبر



سْیُر الّدرِس
 سنبدأ بـمرحلة التعّرف إلى نص أخباري •

وبعدھا ننتقلُ مًعا إلى مراحلَ اكتشاِف الفكرِة المركزّیِة، وسنتعلُّم كیف یمكُننا •
إیجاُد الفكرِة ِمن وراِء خبر نقرأُه؟ 

سنتدّرب على كتابِة الفكرِة المركزّیِة•



قراءةُ الّنص•
تحدیُد األحداِث المھّمِة •
حذُف اْلكلماِت والجَمِل الّزائدِة•
استبداُل اْلجَمِل بكلماٍت•

نستطیُع إیجاَد الفكرِة المركزّیِة للقّصة عن طریِق 
القیاِم بالخطواِت التالیة:

 الفكرةُ
 المركزّیة

للخبر



اآلَن ھل تستطیعون كتابَة فكرٍة مركزّیٍة؟

سأعرُض علیكم خبًرا
 جدوا الفكرَة المركزّیَة بحسِب المراحِل

الّتي تعلّْمناھا



المركز الطبي للجلیل

افُتتحت مؤخرا ، في المركز الطبي للجلیل غرفة طوارئ تنفسیة ، في قاعة مخصصة في قسم الطوارئ في المستشفى ، بھدف 

توفیر العالج للمرضى الذین یعانون من أعراض تنفسیة .

ھذا القسم ُمعد للمرضى الذین ال یشتبھ بإصابتھم بفیروس الكورونا ، لكنھم یعانون من أعراض تنفسیة مختلفة ، مثل 

االلتھاب الرئوي أو التھاب الشعب الھوائیة .

یحرص طاقم العالج على االلتزام بارشادات قسم االمراض التلوثیة الُمعدیة .

وفي سیاق متصل ،  اعلن المستشفى انھ تم اغالق  الممر الواصل بین مدخل قسم الطوارئ وقسم األشعة  امام المرضى 

االخرین والموظفین الذین لیسوا جزًءا من الطاقم الذي یعالج ھؤالء المرضى ، من أجل الحفاظ على سالمتھم.

وقد اتخذ قرار إنشاء غرفة الطوارئ التنفسیة بالتعاون مع إدارة المركز الطبي ووفقًا لتوجیھات وزارة الصحة.

 وفي ذات السیاق ، تم البدء بورشات عمل لطاقم الممرضین في المركز الطبي ، بھدف تذكیرھم بتعلیمات رعایة المرضى ، 

وفق إرشادات وزارة الصحة على خلفیة انتشار مرض الكورنا .   موقع بانیت



מדינת ישראל
משרד החינוך
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