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 وزارة الرتبية والتعليم 

 اإلدارة الرتبويّة                                                                       قسم أ لّلغات -السكراترية الرتبويّة     

 تدائّي                                    لتعليم االباقسم                                                                     القسم أ للتعليم يف اجملتمع العربّ      

 غة العربّيةاللّ تفتيش          

   2021 ،نيسان

   املدرسة احملرتم/ة ة/حضرة مدير

 حتّية طّيبة وبعد؛ 

حّّت هناية  يف جمال الرتبية اللغويّة )املرحلة االبتدائّية( توجيهات وخطوط عريضة هبدف تقليص الفجواتاملوضوع: 
 2120-2020 لّ العاّم الدراسّي احلا

ممّا أّدى إىل حدوث فجوات تعليمّية   ،املدارس داخلم املنتظمة ة التعلّ سريور ر أتثريات أزمة كوروان تضرّ  من
واليوم، وبعد  . االبتدائّية خاّصة يف موضوع اللغة العربّية كلغة أم يف املدارسو  ،يف مجيع املراحل الدراسّية

 ناجتة،على تقليص الفجوات الاملكّثف  إىل دوامها، ال بّد من العملانفراج األزمة تدرجييًّا وعودة املدارس 
فرتة الزمنّية واستغالل ال ،ومواجهة التحّدّّيت التعليمّية للخروج من األزمة أبقّل نسبة ضرر تربوّي وتعليميّ 

يف  قراءة والكتابةيف اكتساب عملّية ال املتبقّية قُبيل انتهاء العاّم الدراسّي لنشل التالميذ من أتّخر تعّلميّ 
تقدمي خطّة عالجّية تتناسب مع قدراهتم يف هذا الوضع االستثنائّي، وتساعدهم كذلك   ،املرحلة االبتدائّية

  الذي سيرتفّعون إليه العاّم املقبل. االخنراط يف الصفّ  يف

وختصيص املوارد  تكثيف حصص اللغة العربّية يف مجيع الصفوفمن أهّم ما نوصي به هو لذلك 
  תומכיواالستعانة بداعمي التعليم ) من أجل تعليم حصص أكثر للغة العربّيةبشريّة واملاديّة ال

 .إذا اقتضت الضرورة (הוראה

خطّة العمل يف اللغة العربّية يف وجيه لت ،وعليه ارأتينا تقدمي توجيهات وحتديد خطوط عريضة للسري وفقها
 .صورة منتظمةلبدء العاّم القادم ب املدرسة رتكز عليهاتوكي تكون نقطة انطالق  ، مجيع الصفوف

توجيهات لسريورة تعليم اللغة العربّية يف الصفوف األوىل حّّت الثالثة هبدف إمتام عملّية القراءة  
حّّت هناية شهر يف هذه الطبقات  أن نقرأ(  من أجل طالقة القراءة )نتعّلمحتقيق هدف و  ،والكتابة
 :2021حزيران 



2 

 

 

 الصّف األّول:           

ومباشر، إذ ال ميكن حتقيق فهم  ة يف القراءة وتعليمها بشكل مستقلّ ساسيّ أوير مهارات تط -
لذلك نوصي ابلتعليم  .ةإىل قدرات أوتوماتيكيّ  املهارات األساسّية يف القراءةاملقروء بدون حتويل 

  التالميذ بشكل ممنهج لتأسيس عملّية القراءة بشكل صحيح: إمتام األحرف من حيث وصل
 رجيّي.بشكل تد

  ة عمل بيد املعّلمة وليس فقط كآلّية تقييم.فحص القراءة والكتابة للصّف األّول كآليّ اّّتاذ  -

حّّت هناية  من فحص القراءة والكتابة كحدٍّ أدىن"كتابة كلمات"  املهّمة اخلامسة متام تنفيذإ -
وتتاح   ،ة بني التالميذ، ومراعاة الفروقات الفرديّ منها والتأّكد من متّكن مجيع التالميذ   شهر أّّير،

 . تصعبنيموعة التالميذ املسجمل لبداية الصّف الثاين من الفحص 8 -6املهّمات إمكانّية تنفيذ 

 الصّف الثاين: 

والتأّكد من إملام كافّة التالميذ من مجيع  ،فحص القراءة والكتابة للصّف األّولب االستعانة -
 املهّمات فيه.

: قراءة كلمات مألوفة وغري للصّف الثاين القراءة والكتابة ن فحصقسم األّول مال متام تنفيذإ -
 مألوفة، قراءة جهريّة لنّص وفهم املقروء مبستوى اجلملة.

إجراء مسح لتالميذ الصّف الثاين حبسب مهارات فحص القراءة والكتابة للصّف الثاين واّّتاذ  -
 وعدد كلماته.   نّص مالئم من حيث مقروئّيته

واّّتاذ النصوص اليت حتتويها   امتحاانت النجاعة والنماء للصّف الثاينج نوصي ابالستعانة بنماذ 
 كمعيار للتقييم.

 الصّف الثالث:

والتأّكد من إملام كافّة التالميذ من مجيع  ،ثاينللصّف ال فحص القراءة والكتابةب االستعانة  -
 .على حدة وبناء خطّة عمل فرديّة حبسب قدرات كّل تلميذ املهّمات فيه

 .لدى التالميذ )دقّة وسرعة( تكثيف العمل على قراءة نصوص تطّور من مهارة طالقة القراءة -

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/SfatEmLekiteAlefBet/Arvit2AB.htm
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واّّتاذ النصوص اليت حتتويها   امتحاانت النجاعة والنماء للصّف الثايننوصي ابالستعانة بنماذج 
 القصص.ة لقراءة ومطالعة االستعانة ابملراكز التعليميّ كذلك ،  كمعيار للتقييم

القراءة م اللغة العربّية يف الصفوف الرابعة حّّت السادسة هبدف حتقيق هدف توجيهات لسريورة تعلي
 :2021يف هذه الطبقات حّّت هناية شهر حزيران    نتعّلم(من أجل أن )نقرأ  من أجل التعّلم

   بنوعيها: أدبّية ووظيفّية. يتّم الرتكيز حاليًّا على مهارات طالقة القراءة، من خالل نصوص متنّوعة -

 . ةة ووظيفيّ ا من خالل نصوص أدبيّ التعامل معهو  لغة العربّية ال مهاراتإكساب  -

إجراء مسح لكّل طبقة )من الرابع حّّت السادس( لفحص مهارات فهم املقروء، وعدم التطّرق 
وليس  ،يف هذه املرحلة، فاملعرفة اللغويّة تتّم فقط من خالل سياق النصوص إىل املعرفة اللغويّة

  تعليمها بشكل مستقّل. 

راما واّّتاذ   -من سلطة القياس والتقييم جممع مهاّم التقييمابالستعانة بنماذج من  نوصي
 النصوص اليت حتتويها كمعيار للتقييم.

 الكتاب. نصوص من امللزم إهناءكساب املهارات وليس وسيلة ل  ك التدريسيّ  الكتابيتّم اّّتاذ  -

عه على ما مّت إكسابه لتالميذ السادس  طالّم التواصل مع مرّكز املعابر يف املرحلة العداديّة اليت -
 التطّرق إليها بعد. سن  وما تبّقى من مواّد/ مهارات مل يت

لالستفسار وتقدمي املشورة  يشتكوادر املرشدين والتفكم التوّجه املباشر إىل  إبمكان مالحظة:
 .خلدمة هذا املسعى

 كّل السالمة والتوفيق. لكم   نرجو

 ؛ابحرتام

 صالح طه                   د. راوية برابرة                                 

 مفّتش، مرّكز التعليم العربّ                          للغة العربّية  املرّكزة  فّتشةامل

 يم االبتدائيّ لتعلاقسم                                                قسم ا لّلغات     

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/SfatEmLekiteAlefBet/Arvit2AB.htm
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z6CG7SV8/-%09https:/sites.google.com/arab.edu.gov.il/almintar/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
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 :ـ  نسخ ل

 .العربّ  كبري للتعليم  السّيد عبد هللا خطيب، مدير قسم 

                                                                        لسكراترية الرتبويّةا ،، مدير قسم أ للغاتد موشيه زعفراينالسيّ 

 ، مديرة قسم التعليم االبتدائيّ ييت ساسيإ  السّيدة

 مفّتشي األلوية. 

 . ني إداريّ شنيمفتّ 

 .ة يف األلويةمرشدي اللغة العربيّ ي و ّتشمف


