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 وزارة الرتبية والتعليم

 ةاإلدارة الرتبوي       

 لتعليم االبتدائي  "أ" لقسم 

 ةالسكراترية الرتبوي                   

 اللغة العربي ة تفتيش ،"أ" للغاتقسم                   

    14 .50. 2012 

 األو ل احملرتمة،  مة الص ف  حضرة معل  
 احملرتمة، ثاينال مة الص ف  حضرة معل  

 ةـ/ة املدرسة احملرتم/بواسطة مدير
 

 ا وبعد،حتي ة واحرتام  
 التعامل مع قصص مكتبة الفانوس يف الصفوف األوىل والثانيةاملبحث: 

خالهلا صعوابت  عرضون منمن مناطق خمتلفة، يواألىايل و  عل ماتامل  تصلنا يف اآلونة األخرية رسائل من  
 تالئم أنن بو لاال يستصعبون قراءة الن صوص، ويطاألطفن  أب، اليت توز ع عليهم الكتب معالعمل يف  ايواجهوهن

 .ألبنائهم التالميذالفئة العمري ة  ستو  مرروئي تهامب الن صوص ىذه

،  أن  مشروع مكتبة الفانوس !نذك ر ابلكتاب ابعتباره مصدر  حتبيب الط فليطمح إىل مشروع تنو ري  اجتماعي 
، وإىل غرس بذور حب  الرراءة  يف نفسو من عمر مبك   وليس ، هدفان حبد  ذاهتما مها وهذان، اثني ا رمتعة أو ًل 

 تتم  بوساطةمن هنا فالقراءة و  .ةتنمية مهارات الرراءة والكتابة اليت يكتسبها التلميذ من خالل سريورة تعل مي  
  .وليست قراءة مستقل ة ،/ األهلاملعل مة

عليهم ثرل نفسيًّا تال يت و جانب املتعة،  عن ىميت تبعدال   دائرة اإلحباط ل التالميذ يفدخ  إىل أن ن  ًل نسعى حنن 
ترييميًّا  اهلدف يصبح، فؤد ي إىل نفور وىروب التالميذ، بسبب العبء والضغط النفسي  وال يت قد ت ؛همأىلعلى و 

  .وإمتاعيًّا تنو رّيًّ  ،تثريفيًّان يكون أبدل  ،وحتصيليًّا
يف  تشجيع األىل يف البيت، واملعل مة العاطفي ة والريمي ة واًلجتماعي ة، من خاللهارات امليرك ز املشروع على تنمية 

 مضامني حتملها ولو، وعلى احلوار معو حول قيم إنساني ة واجتماعي ةالطفل على قراءة الكتاب مع  ،الص ف  
على  تالميذىابي ة الن ص  لتلري الض وء مع أن تستخدم معل مة اللغة العر  يلمن اجلمبل ًل ًل مانع، و  .الرصص

، وقد يستطيع بعض الت الميذ قراءةبعض املالمح اللغوي    مت فرون كل نا  الن ص  لوحدىم، لكن من قسم ة املمي زة للن ص 
 غري قادرين على ذلك يف ىذه املرحلة. همومعظم أ األطفال الن صوص وحدىم،على أن و من غري املفرتض أن يرر 
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اليت تالئم يف مرروئي تها الفئة العمري ة  الرصصنصوص نصوص ا أطول من   -عن قصد- خمتص ة جلنةختتار 
 -املعل مة واألىل-الكبار يررأهبدف أن سنوات،  9-7األطفال بعمر مواضيع تثري اىتمام  تتعاطى معو ، للتالميذ
أبنشطة حول الكتاب، أمه ها األنشطة  بعد ذلك قد تكون الرراءة على مراحل(، وأن يرومواللط فل )الكتاب 
 .التفعيلي ة ال يت ترد يف هناية كل  كتاب -احلواري ة

 

 األىل.التالميذ و  ، جبهودكن  وتواصلكن  اإلجيايب  معشروع أىدافواملحير ق أن نرجو ، أخري ا
 

 الرابط: حول املشروع، مرفق للمزيد
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/fanoos/fanoos.htm  

 
 عليهم. مهانرجو من حضراتكن  تعمي ،أخر  موج هة لألىلمرفق هلذه الرسالة رسالة  مالحظة:

 
 ؛مع الشكر                                                 

                          برابرة د. راوية                                                                    طـو صالح       

                      اللغة العربي ة مفت شة، مرك زة ملوضوع                                                 العريب   التعليم مرك ز مفتش، 

                                                                اًلبتدائي   للتعليم أ""م قس  

 

 نسخ لـ:

 إييت ساسي، مديرة قسم أ للتعليم اًلبتدائي  

 اجملتمع العريب   يف للتعليم كبري قسم مدير عبد هللا خطيب،

 موشيو زعفراين، مدير قسم أ للغات

 ات املدارسمفت شي/

 اللغوي ة يف األلوية واملدارس مرشدي/ات الرتبية

 مكتبة الفانوس

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

