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 دولة إسرائيل
 وزارة الرتبية والتعليم

 
 ةاإلدارة الرتبوي     

 لتعليم االبتدائي  "أ" لقسم 
 مكتب انئب املدير العام                    

 العرب   يف اجملتمع لتعليمل كبريقسم  
 التفتيش على اللغة العربي ة                       

 

 
 8102، الثاين كانون

 حضرة:

 ادلدارس االبتدائّية العربّية 1مديري

 بواسطة مدير ادلدرسة -مرّكزي الرتبية اللغويّة

 بواسطة مدير ادلدرسة -ةسالسادمعّلمي الرتبية اللغويّة يف الصفوف 

 بواسطة مفّتشي ومرّكزي الرتبية اللغويّة يف األلوية -ةمرشدي الرتبية اللغويّ 

 

 حتّية طّيبة وبعد؛
 "السادسةللصفوف " يف التنو ر القرائي  اإللكرتوين   وحدة تعليمي ة املبحث:

 

 ،السادسةيف الصفوف والتنّور القرائّي اإللكرتويّن، متاشًيا مع خطّة العمل التنفيذيّة لتدريس الرتبية اللغويّة 

 يف ىذا العام ، ونتابع العملزلوسبة إطار تزويد ادلدارس بوحدات قرائّية زلوسبة، نواصل إعداد وحدات ضمنو  
ألاعشاب " ة األوىل ذلذا العام وىي بعنوان:الوحدرفق إليكم نسة. سادمع تالميذ الصفوف ال (2017-2018)

  على الرابط التايل:" الطّبّية
-b314-49c3-02d2-http://lo.cet.ac.il/player/?document=c196411c

917658a03738&language=ar#pageId=page_1 
 

 ،وحدات ومهامّ  -شّباك تنّور قرائّي إلكرتوينّ ضمن موقع قسم أ للتعليم االبتدائّي ابللغة العربّية، كذلك على   جتدوهناو 
  على الرابط التايل:

s/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Unit 
إعدادىا من أجل تطوير  بية والتعليم علىالرت وزارة يت تعملّ  عليمّية ىي إحدى الوحدات التعليمّية الّ تىذه الوحدة ال

ل التالميذ متواصلة تؤىجربة التعليمّية يف الشبكة عملّية فتوحة. جيب أن تكون التمالبحث يف بيئة زلوسب  ةعمليّ 
تلو اخلطوة يف التعامل مع التحّدي الكبري يف عصران، وىو القدرة على استخدام مورد ادلعلومات اذلائل وادلتاح خطوة 

  للجميع بشكل ذكّي وانجع.
  

                                                 
1
 .وردت الصيغة ابدلذّكر، وىي موّجهة إىل اجلنسني على حّد سواء 
 

http://lo.cet.ac.il/player/?document=c196411c-02d2-49c3-b314-917658a03738&language=ar#pageId=page_1
http://lo.cet.ac.il/player/?document=c196411c-02d2-49c3-b314-917658a03738&language=ar#pageId=page_1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/electroni.htm
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 .االبتدائّية يف ادلدارس سادسةتالميذ الصفوف ال :مجهور اذلدف

 كحّد أقصى.   من استالم الرسالة نيخالل أسبوع فرتة التنفيذ:
 

، ومتّ القدمية العصور منذ الطبّ ّية األعشاب ظهرت، حيث ذلا خذ الوحدة موضوعة األعشاب الطبّ ّية زلورًا مركزّيً تّ ت  
  تستخدماألعشاب  تزال ال اليومولغاية . ا للعديد من األمرا عالجاهتاكتشاف أمهّّية األعشاب جلسم اإلنسان ومقدرة 

، الرتكيز على الوحدةمن خالل  ويتمّ  .ادلختلفة شروابتادلو   طعاميف ال زةميّ دلتها انكه إىل إضافةصّحّية  -كقيمة عالجّية
 .، وتعزيز متّكن التالميذ من التعامل مع أبعاد الفهم وإسرتاتيجيّات التفكرياحملوسبة تطوير ادلهارات اللغويّة

النقر على موقع ُمعًطى و  ،بصريّة-مسعّية مصادرنصوص و معلومات من  راجاستختعتمد ىذه الوحدة، أساًسا، على 
  وتقييمها. علوماتادلفحص ، كما تعتمد أيًضا على والتنّقل بني الروابط ،وتصّفحو

 . ر، استبانةصو  ،، روابط تشّعبّية، إنفوجرافيكانصوص رقمّيةرلّمع ادلعلومات،  ؛تتكّون الوحدة من 
نصوص، ؛ على نصوص رقمّية حتتوي على متثيالت سلتلفة السادسةالوحدة التعليمّية إىل تعريف تالميذ الصفوف  هتدف

 سرتاتيجيّات قراءة من أجل التعلُّم من عّدة مصادر.   إصور، ومتكينهم من اكتساب 
 

بني تدريس  حلةمر  11تتأّلف من . و والتنّور اللغوّي يف اللغة العربّية ،التعّلم يف بيئة زُلَوسبة ؛بني ىدفنْي تدمج الوحدة 
 س.درو  7-6  نوصي بتنفيذىا بني وتنفيذ وتطبيق،

لسماح للتالميذ ابلعمل ابونوصي  .chrome"" ال  -"ل خرومغو "غ الوحدة من خالل متصّفح إىل ىذه خولالديتّم 
 . من خالل احلواسيب النّقالة

كذلك التدّرب على تنفيذ   والعمل مبوجبو،بعناية وتعّمق، ادلرفق عّلم ادل مرشدنرجو قراءة  ،وع بعملّية التنفيذقبل الشر 
 الوحدة قبل تطبيقها. 

 .(pdf ) مرفق ملف يف)مرشد ادلعّلم(  نّنا أوردان منظومة التوجيهات والتعليمات للمعّلمنذّكر أب
 

  التعّلم. -تنسجم ومبدأ "التعّلم ذو معىن" كهدف أساسّي يف عملّية التعليمّية، تقييموليست تعليمّية ىذه الوحدة 
 ري ادلختلفة؛ األساسّية والعليا،ي مهارات الفهم يف مستوّيت التفكتغطّ أسئلة نّص ال رافقتكما ىو معلوم ومّتبع، 

 ة للعام الدراسّي احلايّل،ومتاشًيا مع أىداف الرتبية اللغويّ  ة،التعليميّ  / خطّة عملكممبوجب برانرلكمنوّجهكم إىل تنفيذىا 
 حتواء ادلستصعبني منهم.اب لتزمتالتالميذ، و اوت بني قدرات التفواليت تراعي 

 
 

 معىًن  يذ ع متّنياتنا بتعّلمم
 مكوتثري فضول تالميذ  كمابىتمام وحدةال أن حتظىو 

 خطيب هللا عبد                                   د. راوية برابرة                            ط و صالح       

  للتعليم كبري قسم مدير                     اللغة العربّية مفّتشة، مرّكزة دلوضوع            العربّ  التعليم مرّكز مفتش، 

 اجملتمع العربّ  يف                                                               االبتدائيّ  للتعليم أ يف قسم  


